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ORDENTLIGHED, LOKALFORANKRING 
OG HANDLEKRAFT

Bestyrelsesformand
Birte Dyrberg

Sådan kan man karakterisere Sparekassen Vendsyssel! 
Sparekassen Vendsyssel fejrer 150-års jubilæum, men det gør 
størstedelen af de indfusionerede sparekasser også, for begyndel-
sen af 1870’erne var en periode, hvor Danmark var i forandring, 
og andelsbevægelsen blev født. Der blev etableret lokale spa-
rekasser, stiftet andelsmejerier og andelsslagterier, som stadig 
eksisterer. Hvor har vi meget at takke vores forfædre for! 
Endvidere opstod der mange små stationsbyer på grund af 
jernbanen, og Vrå By har da også 150-års jubilæum i 2021. 
De fremsynede foregangsmænd, som skabte alt dette, var også 
med til at skabe det demokratiske Danmark, som vi har i dag. 
Jeg er født i Hjørring og bor mellem Vrå og Hjørring. I perioden 
1983 til 1991 var jeg juridisk chef for Nykredit Nordjylland, det 
vil sige et område fra Randers til Skagen. I den forbindelse havde 
jeg et meget tæt samarbejde med administrerende direktør Egon 
Qvist fra Vrå Sparekasse. 

I 1991 etablerede jeg advokatvirksomhed i Hjørring og har siden 
da haft det privilegium at være juridisk rådgiver, repræsentant-
skabsmedlem, bestyrelsesmedlem og fra 2014 den første kvinde-
lige formand for Sparekassen Vendsyssel. Så jeg har et indgående 
kendskab til Sparekassen Vendsyssels DNA. 
Sparekassens direktører er trofaste og dygtige. Egon Qvist var fra 
1969 til 1998 en dygtig og fremsynet administrerende direktør, 
der åbnede filialer og sikrede et godt samarbejde med de øvrige 

lokale sparekasser. 
Administrerende direktør Vagn Hansen har siden 1998 sørget 
for en historisk stor vækst fra 34 til 705 medarbejdere, så 
Sparekassen Vendsyssel nu er Danmarks 10. største pengeinsti-
tut. Det er der ikke andre pengeinstitutter i Danmark, der har 
præsteret. Sammen med direktør Jan Skov har administrerende 
direktør Vagn Hansen i mange år udgjort en dygtig direktion.
Men vigtigst af alt er ordentligheden, den lokale forankring og 
handlekraften — alt det Sparekassen Vendsyssel står for. 
For vi mener det og optræder med ydmyghed overfor opgaven. Vi 
er stolte og taknemmelige over, at så mange andre pengeinstitut-
ter har ønsket at fusionere med os, og når man læser de indlæg, 
der er i bogen fra de indfusionerede pengeinstitutter, går ordet 
"ordentlighed" igen, og det er det, vi gerne vil være kendt for. 
Sparekassen Vendsyssel har en fantastisk dygtig direktion og 
fantastiske medarbejdere på alle niveauer. 

Fra vi var 34 medarbejdere i 1998, til vi nu er 705 medarbejdere 
i 2020, har Sparekassen Vendsyssels ånd været den samme med 
ordentlighed, ærlighed og ordholdenhed, parret med en god 
portion humor. 
Vi har foretaget 14 fusioner, inklusiv de afdelinger vi har købt fra 
andre pengeinstitutter, og alle fusioner kræver meget af medar-
bejderne. Det er et stort arbejde, og nye medarbejdere skal føle 
sig velkomne, lære vores kultur at kende og vide, at vi holder ord. 
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HISTORIEN OM VRAA SPAREKASSE 
”Vi, undertegnede beboere af Vraa-Em kommune, er kommet 
overens om at stifte en Spare- og Laanekasse for kommunen, 
og som stiftende medlemmer af samme sammen indskyde en 
begyndelseskapital, hvoraf ingen af os bidrager mindre end 5 rdl., 
hvilken sum står rentefrit de første aar og ikke kan opsiges i 3 aar. 
Som stiftende medlemmer overtager vi alle i lige grad ansvaret 
for kassens sikkerhed og forbeholder os da ogsaa at give lov for 
den og vælge bestyrelse for at have tilsyn med samme.
Vort ansvar ophører kun ved død eller bortflyttelse fra 
kommunen.”
Sønder Vraa skole, 18. marts 1870

Spare- og Laanekassen for Vraa-Em Sogne var en realitet, selv om 
de endelige love først blev vedtaget den 18. juni 1870, og at den 
egentlige drift først begyndte den 6. februar 1871.

Gårdejer Jens Peter Larsen, Vestergaard, i Borup, var en af driv-
kræfterne, og han kunne glæde sig over fuld opbakning på mø-
det, hvor 25 af de 26 fremmødte straks gav tilsagn om at skyde 
kapital i sparekassen. I alt beløb garantikapitalen efter mødet sig 
til 265 rigsdalere. Hertil kom, at der blev modtaget 165 rdl. som 
almindeligt indskud.

Jens Peter Larsen blev i øvrigt valgt som sparekassens første 
formand og kasserer – en stilling han beklædte til sin død i 1893. 

Sparekassen havde da også de første år til huse på hans gård, 
Vestergaard.

I 1893 flyttede sparekassen fra Vestergaard til Søndergade i Vrå, 
men allerede i 1895 skiftede sparekassen adresse igen. Denne 
gang til Vestergade, hvor den havde til huse i 30 år, indtil den 
nuværende domicilbygning i Østergade kunne tages i brug i 1925.
Tre år forinden var en af byens stærke mænd, dyrlæge Niels 
Jensen, der var stærkt optaget af sparetanken, blevet valgt som 
formand for bestyrelsen og senere direktør. Han var allerede en 
markant personlighed i byen, og blandt andet Vrå Skole og Vrå 
Alderdomshjem er blot et par af de store initiativer, som bærer 
dyrlægens fingeraftryk. 
Under Niels Jensens kyndige og faste ledelse voksede sparekassen 
støt. De tre millioner i indlån blev passeret allerede i 1927, og selv 
i de svære år mellem 1930 og 1940 med stor arbejdsløshed gik 
indskudssiden jævnt fremad.

I den nye markante sparekassebygning fra 1925 blev der bedre 
pladsforhold både for kunderne og for personalet. Det store 
boksrum blev indrettet med udlejningsbokse, og i den store byg-
ning var der desuden skabt plads til kommunekontoret, mødelo-
kale for sognerådet, moderne lejligheder ovenpå til udlejning, lige 
som en af byens læger havde konsultationslokale i bygningen.
Kommunekontoret flyttede i 1952 over på den anden side af 

I bestyrelsen ved vi godt, at vi har trukket store veksler på di-
rektion og medarbejdere, og der skal lyde en stor tak til alle for 
indsatsen. Samarbejdet mellem bestyrelse, repræsentantskab og 
direktion er altafgørende for en virksomheds succes, og samar-
bejdet i Sparekassen Vendsyssel er godt. Det har både bestyrelse, 
repræsentantskab og direktion en stor andel i, og alle har levet op 
til samarbejdet.
 
Administrerende direktør Vagn Hansen og jeg har gennem alle 
årene haft et godt samarbejde og heldigvis den samme form for 
ordentlighed og humor, som gør, at et samarbejde fungerer. 
Ved et besøg i Salling kom en aktionær fra Salling Bank hen til 
mig og sagde, at han havde et godt indtryk af os fra Vendsyssel, 
og så sagde han: "Sådan en aftale skal være den ene til gavn 
og den anden til glæde." Jeg håber, at det, vi har udrettet i de 
forløbne år, har været både til gavn og glæde for Sparekassen 
Vendsyssel, kunderne, garanterne, medarbejderne og de lokale 
samfund!
 
Birte Dyrberg
Formand for Sparekassen Vendsyssel
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bogholder, og som bare 26-årig blev han udnævnt til direktør i 
sparekassen. Han bestred jobbet i 31 år til sin død i 1968, og da 
der skulle vælges en ny direktør, pegede pilen relativt hurtigt på 
Egon Qvist, der tiltrådte den 1. januar 1969.

En veldædig sparekasse
Ordet veldædighed står nævnt i sparekassens første love. 
Veldædighed kan på moderne dansk oversættes til godgørenhed, 
og veldædighed har, når forholdene ellers har tilladt det, været 
en naturlig del af sparekassens virke. Nemlig at give en lille hjælp 
til selvhjælp til værdigt trængende og til almennyttige og velgø-
rende formål. Og som der står i jubilæumsbogen fra 1971, så har 
mange institutioner og sammenslutninger modtaget støtte, lige 
fra præmier ved hønseudstillinger og dyrskuer til undervisnings- 
og oplysningsmæssige formål, kirkegårdes forskønnelse, byens 
anlæg til udflugter og fester for de gamle og svagelige i sognene.
I dag varetages den samme opgave i stor stil af de lokale fonde, 
der er etableret i forbindelse med sammenlægninger med andre 
pengeinstitutter.

 Den markante sparekassebyg-
ning fra 1925 under opførelse. 

gaden i en nyopført bygning, som Sparekassen Vendsyssel i øvrigt 
siden har købt og indrettet til kontorer.

I takt med at den positive udvikling for sparekassen fortsatte, 
blev der brug for endnu flere lokaler og mere plads til et voksende 
antal medarbejdere, og i 1963 besluttede bestyrelsen at foretage 
en udvidelse af bygningen. Helt i tråd med den DNA, som altid 
har været sparekassens fundament, blev nærvær og lokal forank-
ring demonstreret særdeles tydeligt. Arkitekt på byggeriet var 
nemlig Kaj Bundgaard fra Vrå. Håndværkerne var murermester 
Charles Kristiansen, tømrermester Holger Houbak, blikkenslager 
Harry Hansen, smedemester Ejvind Kristensen, el-installatør Poul 
Lundborg og malermester Aage Østedgaard. Alle fra Vrå.

Den nye udvidelse blev indviet den 28. november 1963, og siden 
er der sket massevis af rokeringer og forandringer for at finde 
plads til et markant stigende antal medarbejdere.
En stor del af sparekassens positive udvikling skete under direktør 
Magne Mogensens ledelse. Han kom fra Sparekassen Hvetbo som 



Egon Qvist, direktør i Vrå 
Sparekasse fra 1969 til 1998.
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VI VALGTE SELVSTÆNDIGHEDEN 
I 1968 var der 376 sparekasser i Danmark, og spørgsmålet om 
fusion eller ikke-fusion begyndte at brede sig i kredsen. Nogle 
valgte at slå sig sammen for dels at øge mulighederne for indtje-
ning og ekspansion og dels for at kunne opfylde områdets behov 
for et slagkraftigt pengeinstitut.
- Men vi valgte selvstændigheden, fordi vi fandt, at det simpelt 
hen ville være bedst for vores virkeområde og vores kundekreds, 
der netop i den tid stod midt i en større transformation. For selv 
om en meget stor del af kunderne var landmænd eller på en eller 
anden måde var tilknyttet landbruget, så lykkedes det os også at 
opnå forretningsforbindelser med et betydeligt antal af egnens 
håndværkere og virksomheder, lige som vi blev pengeinstitut 
for et stigende antal privatkunder, fortæller Egon Qvist, der var 
direktør i Vrå Sparekasse fra 1969 til 1998.

Han er født som landmandssøn i Aarestrup i Himmerland, men 
da hans præstationer i marken ikke gav løfter om en stor fremtid 
som landmand, mente hans far, at sønnen ville være bedre tjent 
med en boglig uddannelse. Efter præliminæreksamen blev han 
derfor elev i Andelsbankens afdeling i Aalborg. Efter værnepligt 
fortsatte karrieren indenfor pengeverdenen som afdelingsbesty-
rer i Andelsbankens afdeling i Støvring. Senere kommer han til 
Aars Sparekasse, og i 1969 bliver han direktør i Vrå Sparekasse.
- Da jeg tiltrådte, var Vrå Sparekasse allerede et veldrevet penge-
institut med en markant stigende omsætning. På bare tre år blev 

omsætningen således fordoblet fra 400 mio. kr. i 1968-1969 til 
800 mio. kr. i 1970-1971.

- De følgende år blev på mange måder præget af store forandrin-
ger. Strukturudviklingen i landbruget betød en bevægelse mod 
færre, men større bedrifter med specialproduktion. Også vores 
egen verden var præget af store forandringer. Samme år, som jeg 
tiltrådte som direktør i Vrå, begyndte vi at konvertere kontobe-
standen til Sparekassernes Datacentral. I bestræbelserne på at 
undgå svindel blev det besluttet at uddele ID-kort, som aldrig fik 
den tilsigtede udbredelse eller virkning. Det gjorde til gengæld 
Dankortet, som efter flere års overvejelser endelig blev godkendt 
som betalingsmiddel, og i 1983-1984 blev de første dankortauto-
mater stillet op. Vores medarbejdere var ude i butikkerne for at 
assistere både kunder og forretningsindehavere i brugen af det 
nye plastikkort, husker Egon Qvist og tilføjer, at vist ingen kan 
forestille sig et moderne samfund uden et betalingskort. Uanset 
om det benyttes i de fysiske butikker eller på internettet.
- Også dengang levede sparekassen op til sin vision om at være 
et nærværende pengeinstitut, der støtter lokalsamfundet. I 
sparekassens vedtægter stod, at der henlægges et beløb af 
det årlige overskud til en gavefond, som skulle være med til at 
støtte foreninger og institutioner, når de søgte tilskud, og der er 
blevet ydet støtte til alt fra præmier ved hønseudstillinger og 
dyrskuer til undervisnings- og folkeoplysningsmæssige formål i 
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folkeskolen, på højskolen eller på biblioteket. I forbindelse med 
Vrå Sparekasses 100-års jubilæum skænkede sparekassen den 
bronzefigur, der i står på hjørnet af Jernbanegade og Østergade. 
”Hinkepigen” er udført af kunstneren Sven Bovin, forklarer Egon 
Qvist, der erklærer sig enig i de betragtninger, som daværende 
bestyrelsesformand Erling Pedersen gav udtryk for i sparekassens 
125-års jubilæumsskrift.

- Her peger Erling Pedersen på, at sparekassens tætte kontakt 
med kunderne og kendskabet til hinanden er så vigtigt for kun-
derne. De føler, at de behandles personligt, og at de ikke kun er et 
nummer i rækken. Det var vigtigt dengang, og det er vigtigt den 
dag i dag. Det kan man jo se, når Sparekassen Vendsyssel med 
succes åbner afdelinger lokalt, mens andre pengeinstitutter lukker 
afdelinger og samler medarbejderne centralt, påpeger Egon Qvist.
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SKULLE IKKE SIDDE BAG ET SKRIVEBORD 
Siden 1998 har Vagn Hansen som administrerende direktør 
været topchef i Sparekassen Vendsyssel og arkitekten bag den 
lange række af fusioner og sammenlægninger, som sparekassen 
har været igennem siden. Som ung havde han dog langt fra de 
ambitioner. Han ville godt være murer som sin far.
- Jeg havde sagt mange gange, at jeg skulle aldrig nogensinde 
havne bag et skrivebord på et kontor, og et pengeinstitut havde 
aldrig været i mine tanker, men min far sad i bestyrelsen i den 
lokale sparekasse og ville gerne, at jeg skulle have en fremtid i et 
pengeinstitut, smiler Vagn Hansen, der er født i 1958 som den 
yngste af tre drenge.
Familien boede i Arden i Himmerland, tæt ved Rold Skov, hvor 
Vagn Hansens far var murermester, mens moderen passede 
hjemmet og regnskaberne.
- Jeg tror, at jeg har fået et entreprenørgen med hjemmefra - 
holdningen at man skal være selvstændig og lave noget for at 
tjene til føden. Jeg havde ikke noget imod at blive håndværker, 
og det var absolut inde i overvejelserne, men det syntes min far 
ikke om. Han havde stået på det der stillads og muret i to graders 
varme og stiv kuling, så det var ikke velset, hvis jeg også gik den 
vej. 
- Da jeg ikke fik lov at blive murer, vidste jeg ikke, hvad jeg skulle 
lave, da jeg var blevet student. Jeg blev dog indskrevet på semina-
riet i Ranum, men min far var meget syg på det tidspunkt, så jeg 
følte, at det måske ikke var det helt rigtige at flytte hjemmefra, 

så da han en dag viste mig en annonce i avisen, hvor Bikuben i 
Arden søgte en elev, så vidste jeg jo godt, hvad han gerne ville. 
Jeg besluttede mig at prøve, selv om det ikke var noget, jeg 
ønskede mig.

- Jeg fik elevpladsen og var i Bikuben fra 1977 til 1998. Da jeg var 
udlært og havde været i Arden i nogle år, kom jeg til Randers og 
blev leder af hovedkontoret i Storegade. I 1989 kom jeg tilbage 
til Himmerland, til Hobro, hvor jeg blev direktør for regionen. Der 
var jeg i seks-syv år, hvorefter turen gik til Grenå i 1995.
I 1998 så jeg et opslag, hvor Vrå Sparekasse søgte en direktør. Jeg 
havde selvfølgelig lavet noget research på, hvor det kunne være 
interessant at komme hen, og her var Vrå bestemt noget af det, 
der indgik, fordi det var efter datidens forhold en solid sparekas-
se. Bikuben var dengang Danmarks største sparekasse, så derfor 
kunne det være svært at få egne idéer ført ud i livet, for der var 
mange led, de skulle igennem. Derfor var det attraktivt at komme 
til Vrå, og den udvikling, der er sket, harmonerer i virkeligheden 
godt med min lyst til at være med til at skabe noget.
- Jeg kunne godt se, at der alene i Løkken-Vrå Kommune med tre 
selvstændige sparekasser og 7000-8000 indbyggere kunne være 
potentiale til et større pengeinstitut, og det var forudsigeligt, at 
der ville ske et eller andet ad åre.
- Men i 1998 var der ingen i Vrå Sparekasse, der havde tænkt tanken 
om at fusionere og skabe en større sparekasse, fastslår Vagn Hansen.

Vagn Hansen, adm. direktør i 
Sparekassen Vendsyssel.



1918

En lille landkommune som Løkken-Vrå Kommune med 7000-
8000 indbyggere og tre sparekasser. For Vagn Hansen, der var 
tiltrådt som direktør i Vrå Sparekasse i 1998, gav det ikke megen 
mening. I hans optik var et tæt samarbejde i form af en sammen-
slutning det eneste rigtige.

- Jeg jokede lidt med det, når jeg mødte direktørerne fra de to 
andre sparekasser, og det var egentlig direktør i Jelstrup-Lyngby 
Sparekasse, Ole Holmen Andersen, der tog bolden op og sag-
de, at han godt kunne se det fornuftige i en sammenlægning. 
Jelstrup-Lyngby var en relativ lille sparekasse med et ikke alt 
for stort kapitalgrundlag. Men sparekassen var i vækst og havde 
afdelinger i både Hirtshals og Hjørring, så han kunne godt se 
idéen i at komme sammen med nogen, der havde lidt flere penge. 
Men Jelstrup-Lyngby Sparekasse havde jo i virkeligheden udviklet 
sig mere, end man havde i Vrå, hvor der var en deltidsafdeling i 
Poulstrup og Serritslev, og man havde begyndt lidt i Brønderslev. 
Men ikke de store fremtidsperspektiver som i Jelstrup-Lyngby, der 
dog ikke var i stand til helt at forløse det potentiale, som de hav-
de skabt, fordi der ikke var kapital nok. Derfor var vi et fantastisk 
godt match, forklarer Vagn Hansen.

Da Sparekassen Vendsyssel blev født, troede Vagn Hansen og Ole 
Holmen Andersen, at alle de andre sparekasser i Vendsyssel ville 
kunne se fornuften i at skabe en større sparekasse. Nogle ville 

SPAREKASSEN VENDSYSSEL BLEV FØDT 
måske gå sammen med den nye store sparekasse, andre ville gå 
ind i andre konstellationer. Men der skete ikke noget. 
- Alle andre tog afstand fra vores sammenslutning og blev faktisk 
lidt sure på os. De kunne slet ikke se, at det skulle være nødven-
digt, fortæller Vagn Hansen.
Der gik faktisk nogle år indtil 2005, hvor Hellevad-Ørum 
Sparekasse i Klokkerholm syntes, at det nok alligevel ikke var 
nogen dårlig idé at blive en del af noget større. Udover at man 
skal drive en forretning, skal man også leve op til flere og flere 
reguleringer og kapitalkrav.
I 2006 kom Brovst Sparekasse med. Samme år Jerslev Sparekasse. 
- Vi sagde allerede fra 2001, at vi gerne ville samle alle de mindre 
sparekasser. Det var egentlig lidt en åben invitation, til at vi kun-
ne bevare sparekassetanken i landsdelen, og så vi ikke risikerede 
at forsvinde i en stor organisation. 
- Det er jo lykkedes så godt, at der i Vendsyssel nu ikke er flere 
selvstændige sparekasser tilbage. For os at se var det en uund-
gåelig udvikling. Alle beslutninger om sammenslutninger har 
været både rigtige og et resultat af rettidig omhu. Beslutningerne 
blev truffet i tide, og man ventede ikke, til pengene var brugt 
op, så sparekasserne ikke var interessante at overtage. I stedet 
er egenkapitalen nu blevet vekslet til garantbeviser, som danner 
grundlag for en lokal fond, der kommer lokalområdet til gavn.
- Det er af afgørende betydning for et lokalområde, en landsdel, 
at have et lokalt pengeinstitut, der vil landsdelen. Mange gange 
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går vi formentlig lidt længere, end man gør i de store banker, hvor 
det tit er sådan, at hvis kunderne skal låne penge, skal de passe 
ind i de rammer, der er stillet op for dem.  Deres formue skal have 
en vis størrelse, deres rådighedsbeløb skal have en vis størrelse, 
og deres gældsfaktor må ikke være for høj. Hvis der er et af de tre 
parametre, der ikke passer ind i rammen, kan kunden ikke låne 
pengene.
- Med vores lokale kendskab kigger vi på, hvilke personer det 
drejer sig om. Hvilket hus de gerne vil købe, og så kan det godt 
være, at der er en enkelt af de faktorer, der stritter lidt udenfor, 

men så synes vi måske alligevel, at det er en god idé, at de køber 
huset.
- Sådan er det også med virksomheder, og jeg kan nævne mange 
virksomheder i landsdelen, som ikke ville være her, hvis vi ikke 
havde bakket dem op. De har haft perioder, hvor det måske ikke 
er gået så godt. Havde de været kunde i en profitbank, var de 
blevet lukket ned. Vi har nogle gange valgt at gå lidt længere, 
fordi vi kender kunden og branchen, han eller hun virker i. Det kan 
vi godt som garantsparekasse, for det går ikke ud over nogen – 
garantbeviserne er stadig kurs 100 værd, fastslår Vagn Hansen.
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VI VIL IKKE DÆKKE HELE DANMARK 
Målt på udlån er Sparekassen Vendsyssel nu blandt de ti største 
pengeinstitutter i Danmark, og en analyse i dagbladet Børsen har 
vist, at sparekassen er vokset 50 gange i løbet af de første næsten 
20 år. Hvor den udvikling ender, er selvfølgelig svær at forudsige, 
og administrerende direktør Vagn Hansen tror da heller ikke, at 
sparekassen nødvendigvis har gennemført den sidste fusion.
- Men logikken siger, at vi har nået toppunktet, og at vi ikke gen-
nemfører så mange, som vi har gjort. Det kan simpelt hen ikke 
lade sig gøre, for der er ikke så mange potentielle fusionspartnere 
tilbage i vores geografiske nærområde. Så vil vi ultimativt komme 
til at dække hele Danmark, og det er ikke vores strategi. Som 
udgangspunkt er det vores strategi, at vi ikke skal længere sydpå, 
end vi er i dag med Struer, Lemvig og Viborg som det sydligste. 
Hvis vi skal gennemføre flere fusioner, så skal det være fra den 
grænse og nordpå. Der er nogle mulige fusionspartnere, men der 
er ikke voldsomt mange, påpeger han.
- Jeg tror, at vi skal passe på med ikke at begå den samme fejl, 
som mange andre har gjort, nemlig at vi vil dække hele Danmark. 
Jo større virksomheden bliver, jo sværere bliver det at have et 
totalt overblik. Det vil stille voldsomt store krav, hvis vi også 
geografisk bliver væsentligt større. 

- Vi skal kunne komme rundt. Det at drive et moderne penge-
institut er forbundet med meget uddannelsesaktivitet og at 
møde hinanden på kryds og tværs. Afdelingerne benytter vores 

specialister indenfor mange områder, så der vil blive meget store 
afstande. Næste argument er, at den skala, som Sparekassen 
Vendsyssel har nået, er langt mere effektiv, end da vi var Vrå 
Sparekasse, og der er ingen bevis for, at når skalaen bliver endnu 
større, så bliver forretningen også endnu bedre. Der er ingen bevis 
for, at man bliver bedre til at drive forretning, blot fordi man 
bliver stor. Men man er bare nødt til at have en vis størrelse for at 
leve op til reguleringerne og have alle produkterne til kunderne. 
Vi er nødt til at kunne servicere ganske almindelige privatkunder 
bredt, og for virksomheder op til en vis størrelse skal vi være 100 
pct. servicerende. Ellers har vi ingen berettigelse, understreger 
Vagn Hansen.

Når Sparekassen Vendsyssel er til stede med to afdelinger i 
København, som jo er syd for Viborg og Struer, er filosofien, 
at det er den by i Danmark, hvor der bor flest vendelboer. 
Sparekassen er derfor til stede i København for at servicere de 
kunder, der er ”udvandret”, så at sige, men der er omvendt ingen 
planer - på den korte bane - om også at være til stede i eksem-
pelvis Aarhus, hvor der også bor mange vendelboer. 
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NYE KRAV GIVER NYE UDFORDRINGER
Sparekassen Vendsyssel har aldrig haft en formuleret strategi, 
som peger mod fusion med andre pengeinstitutter. Omvendt 
har sparekassen heller aldrig haft en strategi, der afviser fusioner. 
Hvis situationen eller tiden ellers har været rigtig.
Væksten i sparekassen har i høj grad været en følge af, at stadigt 
flere krav fra centralt hold har presset de mindre pengeinstitutter 
i en sådan grad, at de har haft svært ved rent praktisk at løse flere 
og flere opgaver. Mange af de fusioner, der siden 2001 er blevet 
realiseret, er således sket, fordi fusionspartnerne har peget på, 
at de aktuelt eller på relativt kort sigt ikke ville være i stand til 
at leve op til myndighedernes krav. De har simpelt hen ikke haft 
medarbejdere og ressourcer nok til både at være pengeinstitut for 
kunderne og til at leve op til myndighedernes krav. 
Derfor har de søgt fusion med et større attraktivt pengeinstitut, 
som var i stand til at sikre et fortsat professionelt samarbejde, 
og da de fleste fusionspartnere har været garantsparekasser, har 
et voksende og højt respekteret pengeinstitut som Sparekassen 
Vendsyssel oftest været det naturlige valg.
Den efterfølgende proces mod en egentlig fusion har da også 
efterfølgende bekræftet dem i, at de i Sparekassen Vendsyssel har 
fundet en både seriøs og veldrevet sparekasse, hvor fornuft og 
lokal forankring er centrale dele af værdigrundlaget, og hvor det 
har vist sig, at eksisterende kunder fortsat er kunder i sparekas-
sen, og ikke mindst at endnu flere er kommet til.
Endelig har fusionen med Sparekassen Vendsyssel medført, at fu-

sionspartnerens egenkapital er blevet konverteret til en fond, der 
rundhåndet bidrager til lokale, almennyttige formål og dermed er 
med til at understøtte den lokale udvikling.



Ole Holmen Andersen, daværende 
direktør i Jelstrup-Lyngby Sparekasse

”I Jelstrup-Lyngby Sparekasse 
havde vi indset, at vi på sigt formentlig 

ville blive for små”
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Et rygte på vandrørene var i virkeligheden årsag til, at 
Sparekassen Vendsyssel blev født.
- I Jelstrup-Lyngby Sparekasse havde vi hørt, at man i Vrå 
Sparekasse havde talt om, at det måske kunne være en god idé at 
lægge de to sparekasser sammen. Så jeg ringede til Vagn Hansen 
for at høre, hvad det handlede om. De havde haft et strategimø-
de, kunne han berette, og da jeg egentlig syntes, at det lød som 
en spændende tanke, ville jeg gerne høre mere.
Sådan husker Ole Holmen Andersen det forløb, der senere skulle 
føre til dannelsen af et af Danmarks største pengeinstitutter.
Ole Holmen Andersen blev 
i 1968 ansat som direktør i 
Jelstrup-Lyngby Sparekasse.

- Jeg var bare 26 år og formentlig 
den yngste sparekassedirektør i 
Danmark. Til gengæld var jeg også den, der havde siddet længst, 
da jeg gik på pension, smiler han.
- Ifølge min kontrakt havde jeg mulighed for at gå på pension 
som 60-årig, og jeg skulle gå som 62-årig. De tre sparekasser i 
daværende Løkken-Vrå Kommune havde tidligere snakket om at 
gå sammen, men det blev ved snakken. Da tiden så nærmede sig, 
hvor jeg kunne gå på pension, og vi hørte, at man i Vrå Sparekasse 
havde snakket om, at det måske kunne være en idé at slå de to 
sparekasser sammen, aftalte Vagn Hansen og jeg at mødes for at 

drøfte mulighederne. Vi holdt bare to møder i løbet af 2000. Det 
ene var på Hotel Viking i Sæby, og det andet var på Gl. Vrå Slot. 
Vi var enige med det samme, og på de efterfølgende generalfor-
samlinger blev fusionen også enstemmigt vedtaget, fortæller Ole 
Holmen Andersen. 

- I Jelstrup-Lyngby Sparekasse havde vi indset, at vi på sigt 
formentlig ville blive for små. Desuden kunne vi også konstatere, 
at de unge familier flyttede fra Hundelev, og derfor havde vi al-
lerede etableret afdelinger i Lønstrup, Hjørring og Hirtshals, men 

i stedet for at gå ud og ansætte 
en ny direktør i en sparekasse, der 
sandsynligvis i løbet af nogle år 
alligevel ville blive for lille, så fandt 
vi det fornuftigt at fusionere med 
Vrå Sparekasse.

- Der er så meget, man som lille pengeinstitut skal håndtere, og 
man kan jo ikke det hele. Så idéen var rigtig. Det har fremtiden 
jo også vist. - Vagn Hansen skulle selvfølgelig fortsætte som 
direktør, og jeg skulle ifølge min kontrakt stoppe, hvilket jeg 
gjorde et par år efter fusionen. Til gengæld blev vores daværende 
bestyrelsesformand, Svend Westergaard, den første formand for 
Sparekassen Vendsyssel, siger Ole Holmen Andersen, der i 2018 
flyttede med hustruen Jette fra landejendommen i Hundelev til 
et hus i Hjørring.

Fundamentet blev hurtigt støbt 



Erik Dauberg, daværende direktør
i Hellevad-Ørum Sparekasse

”Vores regnskab var fint, 
men der var simpelt hen ikke 
hoveder nok i sparekassen”
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En helt rigtig beslutning
Hellevad-Ørum Sparekasse var en lille sparekasse med bare seks 
medarbejdere, så allerede i 2003 kunne direktør Erik Daugberg 
godt se, at de voksende krav til pengeinstitutterne betød, at den 
lokale sparekasse hurtigt ville komme til at mangle den eksperti-
se, der var nødvendig for at leve op til kravene. 
- Vores regnskab var fint, men der var simpelt hen ikke hoveder 
nok i sparekassen, så vi kunne sætte os ind i alle de nye regler, der 
kom hele tiden. Samtidig var vi jo ansvarlige overfor kunderne, 
hvis vi skulle komme til at give et forkert råd. Derfor begyndte 
jeg allerede i 2002-2003 at tale med bestyrelsen om, hvorvidt vi 
skulle finde nogen at gå sammen 
med. Vi havde ganske vist nogle 
samarbejdspartnere, hvor vi kunne 
købe os til rådgivning, men det 
var jo ikke det samme, fortæller 
Erik Daugberg, der var tiltrådt 
som direktør i Hellevad-Ørum Sparekasse i 1977 som den ene af 
bare to ansatte.- Bestyrelsen var imidlertid ikke indstillet på en 
fusion. Selvstændigheden var vigtig, men vi fik tilbud om fusion 
fra mange sider. Fra Nørresundby Bank, fra Nordjyske Bank og fra 
Sparekassen Vendsyssel. Vi havde møder med alle, og vi havde 
efterfølgende møder med direktionen og bestyrelsesformanden 
i Sparekassen Vendsyssel. For os var det væsentligt, at der de 
næste 25 år ville være en sparekasse i Klokkerholm – nu havde 
vi trods alt været i byen siden 1879 - at den skulle være fuldt 
bemandet, at medarbejderne fik en garanti for, at de var sikret 
arbejde i Sparekassen Vendsyssel, indtil de skulle gå på pension, 

og endelig blev vi tilbudt at overføre egenkapitalen til en fond 
med 25 mio. kr. At vi så samtidig blev en del af et pengeinstitut, 
der var veldrevet og velkonsolideret, gjorde jo bare beslutningen 
endnu mere rigtig.

- Jeg synes, at vi fik en fantastisk god ordning, og sparekassen var 
jo også meget interesseret i at få en afdeling østpå i Vendsyssel. Vi 
har bestemt ikke haft noget at klage over efterfølgende.
- I bestyrelsen var der en vis nervøsitet for, hvordan kunderne ville 
reagere på fusionen. Men når medarbejderne har en garanti for, 

at de kan blive ved med at være i 
sparekassen, så er det jo de samme 
personer, kunderne møder. Nu kan 
vi bare meget mere. Vi kan for ek-
sempel yde større lån til erhvervs-
kunderne. Kunderne har taget det 

fint, og vi har aldrig mærket til utilfredshed. Der er endda kommet 
mange flere kunder end tidligere i afdelingen, også en del som ikke 
bor i nærområdet.
- Selvom jeg gik på pension ultimo 2005, er jeg stadig formand 
for Sparekassen Vendsyssels Fond, Klokkerholm og følger derfor 
afdelingen tæt, smiler Erik Daugberg, der fastholder, at det var en 
god beslutning for Hellevad-Ørum Sparekasse at fusionere med 
Sparekassen Vendsyssel. En beslutning som han derfor ikke har 
fortrudt, ikke mindst set i lyset af, at fonden hvert år er i stand 
til at uddele omkring 800.000 kr. til støtte for lokale formål og 
dermed er med til at gøre en betydelig forskel.



”Der var en gensidig respekt og 
fortrolighed mellem os”

30 31

Valget var ikke så svært
Alder er kun et tal, siger man så tit. Og selvom Brovst Sparekasse 
blev stiftet helt tilbage i 1869, så manglede der da heller aldrig 
bejlere til den gamle landsparekasse. Mange gjorde deres ho-
ser grønne, men i den sidste ende var valget ikke så svært, da 
sparekassen efterhånden var moden til at finde sig en partner. 
Sparekassen Vendsyssel var det naturlige valg.
- I kraft af vores erfa-møder i Nordjyske Lokalsparekasser kendte 
vi jo både Vagn Hansen og Sparekassen Vendsyssel godt. Der var 
en gensidig respekt og fortrolighed mellem os, og Vagn Hansen 
var altid god til at tage hensyn også til de mindre sparekasser, når 
vi mødtes i større fora, fortæller 
John Olsson, der var direktør i 
Brovst Sparekasse fra 1988 til fusi-
onen med Sparekassen Vendsyssel 
i 2006.

I virkeligheden var der mange, som var interesserede i et tæt 
samarbejde med Brovst Sparekasse. Hvetbo Herreds Sparekasse 
havde en idé om, at Løkken Sparekasse, Hvetbo Herreds 
Sparekasse og Brovst Sparekasse kunne slå sig sammen til én 
sparekasse som konkurrent til Sparekassen Vendsyssel. Den 
model sagde John Olsson og Brovst Sparekasse nej til. Der havde 
været en dialog med Nørresundby Bank, som gerne ville mere 
vestpå. Men den løsning viste sig ikke at være attraktiv. Et tilbud 
fra Spar Nord var heller ikke interessant. Ebh Bank var utroligt 
interesseret, og de to pengeinstitutter havde haft nogle møder, 

men planerne blev aldrig til mere end planer.
- Igennem en årrække havde vi mistet medarbejdere til andre 
pengeinstitutter, især vores nabo i Fjerritslev. Som en mindre 
sparekasse var det svært at få nye medarbejdere, fordi de måske 
ikke kunne se den store fremtid for et pengeinstitut af vores 
størrelse. På en tur med Nordjyske Lokalsparekasser nævnte jeg 
situationen for Vagn Hansen og beklagede mig over, at det var 
svært at skaffe kvalificeret rådgivning. Han svarede, at hvis vi var 
interesserede i at blive en del af Sparekassen Vendsyssel, kunne vi 
snakke om det.

- Vagn Hansen havde jo skabelo-
nen dels fra sammenlægningen 
med Jelstrup-Lyngby og især med 
Hellevad-Ørum, så vi talte internt 
i sparekassen om muligheden 

for en sammenlægning. Jeg snakkede med vores formand og 
næstformand, og efterfølgende fik vi forhandlet en god aftale 
på plads, som også blev vedtaget af repræsentantskabet. Vi fik 
fire pladser i bestyrelsen, og jeg blev selv en del af direktionen 
med ansvar for bl.a. sparekassens likviditet, egenbeholdning og 
fonding, hvilket havde min store interesse.
John Olsson var medlem af direktionen i Sparekassen Vendsyssel 
indtil 2010, hvor han valgte at gå på efterløn. Efterfølgende var 
han formand for Sparekassen Vendsyssels Fond, Brovst indtil den 
1. januar 2020. Tilknytningen til sparekassen bevarer han som 
formand for den hastigt voksende seniorklub.

John Olsson, daværende direktør
for Brovst Sparekasse



Mogens Nedergaard, daværende
formand for Jerslev Sparekasse

”Vi kunne konstatere, at der var en 
god kemi mellem os, og at en 

sammenlægning var et godt match”
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På udkig efter udviklingsmuligheder
Jerslev Sparekasse, der var stiftet i 1869 i Hellum og senere 
i Jerslev og Sterup, var på udkig efter udviklingsmuligheder. 
Sparekassen var i 1999 fusioneret med Hørby Sparekasse og 
havde dermed filialer i Hørby, Brønderslev, Sæby, Frederikshavn 
og Hjørring. Sparekassen, der beskæftigede ca. 45 medarbejdere, 
var både velfunderet og veldrevet.
- Vi kunne umiddelbart sagtens have fortsat som Jerslev 
Sparekasse, men hvis vi skulle udvikle os yderligere, var et tæt 
samarbejde med en anden sparekasse i realiteten vores eneste 
mulighed. Vi kunne næsten ikke få flere kunder lokalt, for vi var så 
stærkt rodfæstet i lokalområdet, at de fleste alligevel var kunder 
hos os.
- En dag ringede daværende 
formand for Sparekassen 
Vendsyssel, Svend Westergaard, 
mig op og spurgte, om det kunne 
være en idé, om vi så på noget 
samarbejde, og med den samtale 
blev der i virkeligheden sået en spire til en senere fusion, fortæller 
daværende formand for Jerslev Sparekasse, Mogens Nedergaard, 
der i dag er medlem af Sparekassen Vendsyssels bestyrelse. 
- Vi vidste jo godt, at hvis Sparekassen Vendsyssel besluttede sig 
for at oprette afdelinger i for eksempel Sæby eller Frederikshavn, 
så ville det være både de samme kunder og de samme medarbej-
dere, som vi kom til at kæmpe om.
- Derfor talte vi internt i bestyrelsen meget frem og tilbage, og 
på efterfølgende møder både bestyrelserne imellem og formænd 
og næstformænd samt direktioner imellem kunne vi konstatere, 
at der var en god kemi mellem os, og at en sammenlægning 
var et godt match. Vi havde jo i forvejen en fælles boligbutik i 

Brønderslev, så vi kendte lidt til hinanden, og processen hen imod 
en fusion varede også kun omkring seks måneder. 

- Vi kunne straks se, at vi begge kunne drage fordel af det filialnet, 
som vi hver især havde i landsdelen. Sparekassen Vendsyssel var 
mest til stede i Midt- og Nordvest, mens vi var stærke i Midt- og 
Østvendsyssel. En fusion mellem de to sparekasser var derfor 
rettidig omhu, for vi kunne jo allerede dengang konstatere, at 
kravene til pengeinstitutterne voksede nærmest eksplosivt, og 
hvis vi skulle have været et selvstændigt pengeinstitut i Jerslev i 
dag, er jeg sikker på, at vi ville have svært ved at eksistere, siger 

Mogens Nedergaard og under-
streger, at samarbejde med andre 
pengeinstitutter på det tidspunkt 
ikke havde været et tema i spare-
kassen.
- Vi delte de samme værdier, så vi 
er slet ikke i tvivl om, at en fusion 

var den eneste rigtige løsning, og jeg er sikker på, at de banker 
og sparekasser, der siden er kommet til, også har været glade for 
deres aftale med Sparekassen Vendsyssel.
Da Jerslev Sparekasse blev en del af Sparekassen Vendsyssel, blev 
sparekassens egenkapital på 77 mio. kr. lagt i en lokal fond, som 
Mogens Nedergaard ikke tøver med at kalde prikken over i’et i 
forhold til beslutningen om at fusionere Jerslev Sparekasse med 
Sparekassen Vendsyssel i 2006.
- De seneste mange år har vi hvert år uddelt over to mio. kr. til 
formål i det daværende virkeområde, og det er jo godt for sådan 
et lokalsamfund. Alene fra 2006 til i dag har vi delt omkring 30 
mio. kr. ud.



”Der var en gensidig respekt 
og fortrolighed mellem os”

Karsten Olsen, daværende 
direktør for Ulsted Sparekasse
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Model strikket sammen under taget
Store linjer kan sagtens trækkes i de mest ydmyge rammer. Det 
er fusionen mellem Ulsted Sparekasse og Sparekassen Vendsyssel 
i 2008 et fint eksempel på. Direktør i Ulsted Sparekasse Karsten 
Olsen og administrerende direktør i Sparekassen Vendsyssel Vagn 
Hansen skulle mødes i al hemmelighed for at tale mulig fusion, 
og mødestedet kunne næsten ikke være mere usynligt.
- Vi lånte Hjallerup Kros linnedrum allerøverst oppe under taget, 
og udstyret med en kande kaffe og en A4-blok strikkede vi 
modellen for en fusion sammen på en formiddag, smiler Karsten 
Olsen, der tiltrådte som direktør i Ulsted Sparekasse i 1993.
- Ulsted Sparekasse blev 125 år i 
1999, og ønsket blandt medlem-
merne af repræsentantskabet 
var, at sparekassen med 4.500 
kunder skulle vedblive at være 
selvstændig. Vi sad otte-ni medarbejdere i vores lille ishytte – 
som jeg plejede at kalde os – og vi var underlagt de samme regler 
som Danske Bank, så det blev sværere og sværere at være et lille 
pengeinstitut. Jeg understregede, at med hjertet ønskede jeg 
også, at vi skulle forblive selvstændige, men med forstanden var 
jeg overbevist om, at vi blev nødt til at finde en god samarbejds-
partner og fusionere i tide.

- Når vi mødtes i sparekassekredse, var der mange, der viste 
interesse for at fusionere med os. Sparekassen Vendsyssel var en 

af dem, og jeg havde tit mødt Vagn Hansen. Jeg havde stor tillid 
til ham, og jeg følte, at hvis vi skulle fusionere med én, der var i 
stand til at føre Ulsted Sparekasse videre, så var det ham. Derfor 
ringede jeg og spurgte, om vi kunne have en uformel snak. 

- Ifølge den model, som vi strikkede sammen deroppe under 
taget, var alle medarbejdere i Ulsted Sparekasse sikret ansættel-
se, og vi fik sikkerhed for, at der skulle være pengeinstitut i Ulsted 
de følgende 25 år. Jeg fik tilbudt sæde i direktionen, og det var en 
spændende tid, som jeg nåede at få med, inden jeg stoppede. 

- Jeg er stadig overbevist om, at 
beslutningen var den eneste rigti-
ge. Både fordi vi som lille penge-
institut havde en grænse for, hvor 
meget vi måtte låne ud, hvilket 

dermed begrænsede vores muligheder for udvikling, og dels fordi 
jeg kunne se, at på ikke ret langt sigt ville vi få en udfordring med 
at tiltrække de mange specialfunktioner, som stadig flere regler 
og krav forlangte af os. Desuden fik vi en fond med 60 mio. kr., 
som har udbetalt 2,5 mio. kr. hvert eneste år siden, uden at vi har 
taget af grundkapitalen. Byen og området har derved fået meget 
mere, end Ulsted Sparekasse kunnet have gjort alene, påpeger 
Karsten Olsen.
Ulsted Sparekasse fusionerede med Sparekassen Vendsyssel i 
2008.



”Den globale finanskrise havde raset 
siden 2008, og sparekassens kapitalgrundlag 

var blevet lidt for spinkelt”

Poul Kristensen, daværende 
direktør i Sparekassen Limfjorden
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Limfjorden kiggede mod nord
Udsigten til, at finanskrisen fortsat ville rase, og et underskud i 
2010 var nogle af årsagerne til, at Sparekassen Limfjorden med 
afdelinger i Sjørring, Snedsted, Bedsted, Hurup, Thyholm, Struer 
og Lemvig begyndte at se sig om efter en potentiel samarbejds-
partner.
- Den globale finanskrise havde raset siden 2008, og sparekas-
sens kapitalgrundlag var efter-
hånden blevet lidt for spinkelt, 
så vi besluttede, at den eneste 
udvej for sparekassens overle-
velse var at finde en interessant 
samarbejdspartner. Jeg begynd-
te at orientere mig i lokalområdet i sensommeren 2011, men 
fandt ingen oplagte muligheder. I stedet kiggede vi nordpå mod 
Sparekassen Vendsyssel, der allerede dengang havde stor erfaring 
med fusioner og havde vokset sig rigtigt stærk. 

- Jeg kendte Sparekassen Vendsyssels direktør, Vagn Hansen, og 
kontaktede ham i efteråret 2011. Vi blev taget imod med respekt, 

og en fusion blev allerede offentliggjort mellem jul og nytår og 
havde virkning fra den 1. januar 2012. Forinden skulle fusionen 
naturligvis godkendes af de to sparekassers repræsentantska-
ber, fortæller Poul Kristensen, der var direktør i Sparekassen 
Limfjorden, og som kalder beslutningen for både rigtig og rettidig 
omhu.

- Jeg havde lovet vores 11.000 
kunder og ca. 50 medarbejdere, 
at vi nok skulle manøvrere spare-
kassen i sikker havn, og det er vi 
kommet som en del af en stor og 
stærk sparekasse. Vi var proaktive 

og agerede i tide, og med et stærkt lokalt kundeunderlag har det 
vist sig, at beslutningen var rigtig, understreger Poul Kristensen, 
der efter tre år som regionsdirektør nu er direktør for Sparekassen 
Vendsyssels landbrugsafdeling.
Sparekassen Limfjorden var i øvrigt selv resultat af en fusion 
mellem tre mindre sparekasser, nemlig Thyholm Sparekasse, 
Snedsted-Nørhå Sparekasse og Hvidbjerg-Ørum Sparekasse.



”Der var meget, der talte for, 
at vi skulle snakke med 

Sparekassen Vendsyssel”

Christian Hem, daværende 
formand for Sparekassen Hvetbo
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Pegede på Sparekassen Vendsyssel
I 2007 blev Sparekassen Hvetbo omdannet fra en garantspa-
rekasse til et aktieselskab med en næsten total opbakning fra 
kunderne. Baggrunden for det store skridt var bl.a., at der hos 
Finanstilsynet var en holdning om, at garantstrukturen formentlig 
sang på sidste vers.

- Men set i bakspejlet blev vi overhalet indenom af udviklingen. 
Dels blev verden allerede et år senere ramt af en verdensom-
spændende finanskrise, og dels måtte Finanstilsynet erkende, 
at garantstrukturen var mere levedygtig end som så, fortæller 
daværende formand for Sparekassen Hvetbo, Christian Hem, der 
også peger på det stigende pres på de 
administrative opgaver og omkostnin-
ger som en årsag til, at sparekassen i 
2012 besluttede at indlede forhandlin-
ger om en fusion.
- Verden havde knap fået pusten igen 
efter finanskrisen, og mange pengeinstitutter kiggede sig rundt 
i markedet. Vi oplevede da også stor interesse for at invitere os 
indenfor i form af en fusion, men selv om det i virkeligheden 
drejede sig om at føre en næsten 145 år gammel sparekasse med 
12.000 kunder videre, så var vi kritiske i vores valg af samarbejds-
partner, understreger Christian Hem.

Sparekassen Vendsyssel og Sparekassen Hvetbo havde i forvejen 
en lang historie sammen. De to pengeinstitutter havde arbejdet 
sammen på forskellig vis og kendte således hinanden godt.

- Der var meget, der talte for, at vi skulle snakke med Sparekassen 
Vendsyssel. Vi kendte hinanden. Vi havde en god kemi. 
Sparekassen Vendsyssel havde allerede prøvet lignende fusioner 
tidligere, og så passede geografien perfekt, syntes vi. Derfor var 
vi i bestyrelsen enige om, at jeg skulle holde et møde med Vagn 
Hansen.
- Vi havde en del møder i løbet af foråret 2012, hvorefter vi 
afsluttede forløbet på Restaurant Nordstjernen i Blokhus, således 
at de to sparekasser kunne fusionere endeligt i efteråret 2012, 
siger Christian Hem.
Bare fem år tidligere havde Sparekassen Hvetbos garanter 

konverteret deres garantbeviser til aktier. 
Nu skulle de igennem den samme proces 
igen – blot den anden vej.
Spar Hvetbo Fonden blev etableret i 
2007 i forbindelse med overgangen 
til aktieselskab. Ved fusionen med 

Sparekassen Vendsyssel blev fondens aktier konverteret til 
garantbeviser, og i 2018 blev navnet ændret til Sparekassen 
Vendsyssels Fond - Hvetbo. Fonden er som den eneste i 
Sparekassen Vendsyssel en erhvervsdrivende fond og har udover 
at støtte lokale velgørende formål også til formål at udøve 
virksomhed, eventuelt via datterselskaber, gennem investeringer 
i garantbeviser, aktier eller andre kapitalandele og konvertible 
obligationer af enhver art, fast ejendom og lignende.



”Vi holdt nogle ganske få møder 
og oplevede en meget ordentlig 

forhandling” 

Jens Højer, daværende formand
for Hals Sparekasse
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Ordentlighed og rettidig omhu
- Vi kunne se, at de krav, der blev stillet til pengeinstitutterne, 
blev større og større, og med det antal ansatte, vi var i Hals 
Sparekasse, ville det være svært for os fortsat at honorere de 
krav. Desuden ville der være engagementer på enkeltkunder, 
som vi – igen på grund af vores størrelse – ikke var i stand til at 
løfte. Derfor følte vi, at det ville være rettidig omhu at kigge os 
om efter en interessant samarbejdspartner, som sammen med 
os kunne føre sparekassen i Hals 
videre. Sådan fortæller Jens Højer, 
der var bestyrelsesformand i den 
145 år gamle Hals Sparekasse. Han 
understreger, at sparekassen ikke 
var nødlidende, og peger på, at 
der blev lagt en egenkapital på 69 mio. kr. i den fond, der blev 
etableret ved fusionen.

- Jeg tog kontakt til Sparekassen Vendsyssel, og efter et kaffemø-
de på Birte Dyrbergs kontor, hvor også Vagn Hansen var til stede, 
stod det klart, at der i virkeligheden kun var én relevant sam-
arbejdspartner, nemlig Sparekassen Vendsyssel. Vi holdt nogle 
ganske få møder og oplevede en meget ordentlig forhandling. Vi 
blev lovet, at ingen medarbejdere ville blive opsagt i forbindelse 
med en fusion, og at afdelingerne i Vester Hassing og Aalborg 

Vestby ville bestå. - Vi kendte en del af dem, der var ansat i 
daværende Ulsted Sparekasse, og hørte om deres erfaringer med 
at fusionere med Sparekassen Vendsyssel og hørte kun rosende 
ord. Ordentligheden – at medarbejderne var sikret job, og at 
afdelingerne ville bestå – var afgørende for vores beslutning. 
- For os var det vigtigt at bevare arbejdspladserne og de relatio-
ner, der følger med, lokalt. Vi kan jo klare meget på nettet, men 

vi tror på, at det er vigtigt at 
kende rådgiveren og møde ham 
eller hende i bybilledet. Jeg tror, 
at det er noget af Sparekassen 
Vendsyssels styrke, at den er 
til stede lokalt. Medarbejderne 

kender kunderne. Det gør man ikke, hvis man sidder ved en 
computer i København.
- Det var en spændende og lærerig proces, hvor jeg lærte meget 
om mennesker og værdien af ordentlighed, siger Jens Højer, der 
er formand for Fonden for Sparekassen Vendsyssel i Hals.
Hals Sparekasse fusionerede med Sparekassen Vendsyssel i 2015.
Med fusionerne er den gamle Hals Kommune begunstiget med 
hele to fonde, nemlig Sparekassen Vendsyssels Fond, Ulsted 
og Fonden for Sparekassen Vendsyssel i Hals, som tilsammen 
uddeler op mod fem mio. kr. årligt til lokale formål.



”En god og rigtig løsning for 
banken og dens kunder”
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En god og rigtig beslutning
- Alle simple kreditorer blev betalt, da Sparekassen Vendsyssel 
overtog alle forpligtelser. Det vil sige, at ingen kunder led tab. 
Ingen lokale virksomheder eller leverandører mistede penge. 
Taberne, da Østjydsk Bank erklærede sig konkurs i 2018, var de 
ansvarlige långivere og aktionærerne, der måtte konstatere, at 
deres aktier nu var værdiløse.
Jens Rasmussen var næstformand i bestyrelsen for den mere end 
100 år gamle Østjydsk Bank, da udsigterne fremadrettet efter-
hånden var blevet så dystre, at der ikke var anden udvej end at 
erklære banken konkurs.
- Vi havde naturligvis været rundt 
hos de lokale pengeinstitutter 
for at høre, om de kunne være 
interesserede i at købe banken. 
Men de sagde nej, og min personlige opfattelse er, at de ventede 
på, at Finansiel Stabilitet skulle overtage banken, hvorefter de 
selv kunne overtage den gratis.

Østjydsk Banks daværende formand kendte Sparekassen 
Vendsyssel og administrerende direktør Vagn Hansen, og han tog 
kontakt til sparekassen.

- Da Sparekassen Vendsyssel tilbød at betale 50 mio. kr. for 
banken, havde vi en ny situation, som ikke var prøvet før i salgs-
processen, og da Finanstilsynet sagde god for planen, var vejen 
banet. Nogle af de 50 mio. kr. gik til at betale kurators honorar, 
mens resten var til fordeling mellem de ansvarlige långivere. Min 
personlige holdning er, at de lokale pengeinstitutter, der havde 
sagt nej til at købe banken, begik en strategisk fejl, for nu lukkede 
de jo et dygtigt drevet pengeinstitut ind i området.

- Østjydsk Bank havde en ganske 
stor markedsandel i Mariagerfjord, 
og med Sparekassen Vendsyssel 
blev der kun skabt endnu større 
konkurrence. Jeg ved positivt, at 

det er der ganske mange i lokalområdet, der er godt tilfredse 
med, og det er min opfattelse, at Sparekassen Vendsyssel er 
blevet taget rigtigt godt imod og allerede har opnået en stærk 
position, siger Jens Rasmussen, der ikke tøver med at kalde 
Sparekassen Vendsyssels køb af Østjydsk Bank en god og rigtig 
løsning for banken og dens kunder.

Jens Rasmussen, daværende
næstformand for Østjydsk Bank.



Villy Sørensen, daværende 
direktør i Dronninglund Sparekasse

”Sparekassen Vendsyssel var det naturlige 
valg for os – vi afsøgte ikke engang markedet 

for potentielt andre muligheder” 
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Stigende krav gjorde beslutningen let
Valget for ledelsen i Dronninglund Sparekasse var såmænd ikke 
så svært, da de første drøftelser om en sammenlægning med 
Sparekassen Vendsyssel kom på tale. Stigende krav til pengeinsti-
tutterne og et i forvejen godt forhold til Sparekassen Vendsyssel 
banede vejen for fusionen i 2019.
- Da vi i ledelsen tog beslutningen sammen med bestyrelsen, 
var Dronninglund Sparekasse på ingen måde i vanskeligheder. 
Men vi kunne konstatere, at stigende administrative krav til 
pengeinstitutterne ville ramme 
de mindre banker og sparekasser 
særligt hårdt. Vi skulle jo med 
65 medarbejdere præstere det 
samme som de helt store med 
mange hundrede ansatte, så 
med stigende omkostninger og indtægter under pres vurderede 
vi, at det var bedre for os at tage konsekvensen rettidigt i stedet 
for at vente, til det eventuelt skulle blive tvingende nødvendigt, 
fortæller Villy Sørensen. Han kom til Dronninglund Sparekasse i 
1991 og blev direktør i 2005. I dag er han leder for en afdeling for 
særligt udfordrende engagementer i Sparekassen Vendsyssel.

- I årenes løb havde Vagn Hansen og jeg talt adskillige gange 
om muligheden for en sammenslutning af de to sparekasser, 

så vi kendte hinanden godt. Derfor var Sparekassen Vendsyssel 
også det naturlige valg for os – vi afsøgte ikke engang markedet 
for potentielt andre muligheder. Vi havde en god kemi, og de to 
sparekasser lignede hinanden med bl.a. fokus på at være synligt 
til stede i lokalsamfundet, så processen mod en fusion blev da 
heller ikke særligt lang.

- Vi begyndte de første drøftelser i begyndelsen af maj 2019. 
Fusionen blev vedtaget den 5. 
september og var effektiv fra den 
15. oktober efter godkendelse 
både hos de respektive repræsen-
tantskaber og Finanstilsynet. Ved 
fusionen havde den 146 år gamle 

sparekasse 16.000 kunder, hvoraf de ca. 6000 var garanter.
Med fusionen blev Dronninglund Sparekasses egenkapital 
overført til en lokal fond med 120 mio. kr. i kassen. Aftalen er, at 
fondsbestyrelsen de første fem år kan råde over fire mio. kr. af 
kapitalen plus det årlige afkast. Fonden deler midler ud til lokale 
projekter fire gange om året, og Villy Sørensen fortæller, at der 
alene i de tre første kvartaler var omkring 60 ansøgninger, så 
Sparekassen Vendsyssels Fond, Dronninglund gør allerede en stor 
forskel i lokalområdet.



Villy Sørensen, daværende 
direktør i Dronninglund Sparekasse

”Ordholdenhed og ordentlighed, 
som er to værdier, vi deler, har været 

overskriften på processen”
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Peter Vinther Christensen, direktør 
i Salling Bank gennem 26 år

Alle vandt ved fusionen 
- Jeg har kendt administrerende direktør Vagn Hansen i 
Sparekassen Vendsyssel i mange år. Vi har jævnligt mødtes i de 
samme fora i pengeverdenen, og der er en god kemi imellem os, 
så jeg blev glad, da Vagn Hansen ringede i maj 2020 og spurgte, 
om jeg gav en kop kaffe. Jeg tænkte, at vi måske skulle tale 
om DLR, som han er formand for, eller måske om vores fælles 
interesse for jagt.
Direktør i Salling Bank, Peter Vinther Christensen, husker tydeligt 
mødet, som skulle vise sig at blive skelsættende i bankens 144 
år lange historie. - Vagn Hansen 
havde gjort et stort og grundigt 
forarbejde og spurgte direkte, om 
jeg kunne se en fremtid i at lægge 
de to pengeinstitutter sammen. 
Salling Bank var et børsno-
teret selskab og Sparekassen 
Vendsyssel en garantsparekasse, så der adskilte vi os markant. 
Men grundlæggende har vi jo drevet vores pengeinstitutter efter 
de samme værdier. Vores 1. prioritet har altid været selvstændig-
heden, men som børsnoteret aktieselskab har vi også en forplig-
telse overfor aktionærerne til altid at afsøge de mest optimale 
muligheder for banken, forklarer Peter Vinther Christensen, som 
derfor straks tog kontakt til bankens bestyrelse.

- Vi stillede os selv spørgsmålet: Hvad tror vi på for Salling Bank 

de næste fem år? Hvad er perspektiverne i forhold til Sparekassen 
Vendsyssels tilbud? Vi fandt relativt hurtigt ud af, at alle parter – 
aktionærer og medarbejdere – ville vinde ved en fusion. 
Vi ville sikre arbejdspladserne lokalt, og banken ville få en meget 
større kapitalstyrke, som vil betyde, at for det første kan vi følge 
langt flere af vores største kunder, og for det andet at nogle af 
dem, som vi har været nødt til at sige farvel til, nu formentlig vil 
komme tilbage.
- Processen frem mod et endeligt tilbud fra Sparekassen 

Vendsyssel og en underskrift fra 
begge parter har været en stor for-
nøjelse at deltage i. Alt er gået lige 
ud ad landevejen og i fuld enighed. 
Ordholdenhed og ordentlighed, 
som er to værdier, vi deler, har 
været overskriften på processen. 

Alt det, der er aftalt, er også blevet overholdt til punkt og prikke.
- Og netop den ordentlighed, som har været et gennemgående 
træk fra den første dag i maj, hvor Vagn Hansen kom på besøg til 
kaffe, er en medvirkende årsag til, at jeg ikke et sekund er i tvivl 
om, at en sammenlægning mellem Salling Bank og Sparekassen 
Vendsyssel er en succes, fastslår Peter Vinther Christensen, 
der benytter lejligheden til efter 26 år i spidsen for banken at 
fratræde som direktør for dels at hellige sig familielivet og dels at 
varetage en række bestyrelsesposter.



- Så længe det kan lade sig gøre indenfor lovgivningens rammer, 
så fortsætter vi med at være garantsparekasse.
Sådan siger administrerende direktør i Sparekassen Vendsyssel, 
Vagn Hansen. Men han tilføjer også, at det i bestyrelsen har væ-
ret drøftet, om sparekassen skulle omdannes til et aktieselskab. 
- Der har igennem årene været kræfter i bestyrelsen, som har væ-
ret stærke fortalere for aktieselskabsmodellen, men i dag er der 
ingen tvivl om, at vi skal fortsætte med at være garantsparekasse.
Den helt afgørende forskel på at være garantsparekasse og et 
børsnoteret aktieselskab er, at i garantsparekassen er det et de-
mokratisk flertal blandt garanterne, der dybest set peger på den 
retning, som sparekassen skal bevæge sig i. Garanterne vælger 
nemlig selv sparekassens øverste organ, repræsentantskabet, 
som herefter vælger en bestyrelse. Garantsparekassen har som 
sådan ingen ejere, der forventer at få del i et årligt overskud. 
Omvendt ejes det børsnoterede aktieselskab af en kreds af 
aktionærer, som forventer at få del i et overskud. Det vil sige, at 
bankens ledelse er presset hver dag, hvert kvartal og hvert år til 
at levere et overskud til aktionærerne.
- Scenariet i en børsnoteret bank kan være, at tre aktionærer ejer 
det halve af banken. Så skal bankens ledelse tænke sig rigtigt 
godt om, for de dominerede aktionærer skal jo helst synes om 
dispositionerne. Hvis den ene aktionær bliver utilfreds og vil 
sælge sin aktiepost, vil der måske ikke være købere. Så falder 
kursen, og så bliver resten af aktionærerne utilfredse. 

- Sparekassetanken går ud på, at ingen skal kunne købe sig til 
magten, og vi føler, at det er den rigtige måde at drive pengein-
stitut på. Dem, der er valgt til at stå i spidsen for sparekassen, kan 
lede virksomheden ud fra den ideologi, der ligger til grund, og ud 
fra den strategi, der er valgt, og ikke ud fra hvad en storaktionær 
synes. Hos os skal bestyrelsen høre på repræsentantskabet, og 
repræsentantskabet bliver valgt af garanterne, så i yderste kon-
sekvens er det jo garanterne, der afgør, hvem der skal bestemme 
over sparekassen. Det er så demokratisk, som det kan være, 
fastslår Vagn Hansen.

Op mod finanskrisen blev det moderne at omdanne garantspa-
rekasser til aktieselskaber. Det gik rigtigt godt i den finansielle 
sektor. Der blev tjent mange penge, og kurserne på bankaktier 
pegede kun én vej, og det var opad. Derfor var det attraktivt for 
nogle garantsparekasser at omdanne sig til et aktieselskab, men 
der var også et vist pres fra nogle garanter, fordi de kunne se, 
hvordan bankaktierne bare steg og steg. Man troede helt ærligt, 
at det var bedre at være et aktieselskab, men da finanskrisen 
ramte, viste det sig, at det ikke var bedre, for aktiekurserne faldt 
voldsomt. 
- Under finanskrisen var der også enkelte sparekasser, der omdan-
nede sig til aktieselskaber, fordi de ikke kunne betale garanterne 
deres penge, hvis de ønskede at sælge garantbeviserne. Hvis de 
omdannede sig til aktieselskaber, blev garantbeviserne konver-
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teret til aktier, og selv om de måske ikke var så meget værd som 
garantbeviserne, så kunne de dog sælges på børsen, og ejerne 
kunne få nogle af pengene hjem. Alternativet kunne være, at de 
mistede hele den opsparing, der var sat i garantbeviser.
Derfor var nogle sparekasser nødt til at omdanne sig til aktiesel-
skab, og det viser sig da også i dag, at aktierne er mindre værd, 
end da de var garantsparekasser.

- En sparekasse kan bedre tillade sig at investere langsigtet end 
en bank, for en bank vil aldrig gøre noget, som ikke giver penge 
fra dag ét, fordi det risikerer at gå ud over deres aktionærer. 
Derfor er det for os og for lokalsamfundet bedst at være en 
garantsparekasse. I Vendsyssel har vi eksempelvis rigtig mange 
dygtige landbrugskunder, som driver en fornuftig virksomhed. De 
kan blive påvirket af konjunkturerne og kan i perioder have brug 
for ekstra finansiel støtte. I Sparekassen Vendsyssel bakker vi op 
om landbruget, og vi strækker os langt for at hjælpe kunderne. 
Nogle gange har det kostet os ekstra penge at gøre det. Andre 
gange har vi undgået tab, fordi det er blevet godt igen. Så set 
under ét har det været en rigtig beslutning, for vi har jo stadig 
kunden, som vi tjener penge på. Det kan vi kun gøre, fordi vi er en 
garant-
sparekasse og ikke et aktieselskab, siger Vagn Hansen.

Sparekassen Vendsyssel har cirka 53.500 garanter – før fusionen 
med Jelstrup-Lyngby Sparekasse havde Vrå Sparekasse en garant-
kapital på 6 mio. kr. I dag er den på 2,6 mia. kr. 
- For nogle er garantbeviserne et investeringsobjekt, og for andre 
handler det om opbakning til deres lokale sparekasse. Vi ser selv-
følgelig helst, at garantibeviset er et medlemskort til sparekassen 
og vores vifte af tilbud og serviceydelser overfor vores kunder, 
siger Vagn Hansen.
Garantbeviset er et tilbud til alle og ikke for at tilgodese de 
meget velhavende. Ingen kunde kan således eje for mere end 
500.000 kr. garantkapital, og Sparekassen er lige så glad for dem, 
der har for 20.000 kr., som for dem der har for 500.000 kr. 
Ét garantbevis giver én stemme, og i vedtægterne står, at ingen 
garant kan have flere end 20 stemmer. Den garant, der har 20 
garantbeviser, har altså 20 stemmer, og den garant, der har 500 
garantbeviser, har også 20 stemmer. 
Når sparekassen har besluttet, at ingen kan have garantbeviser 
for mere end 500.000 kr., er det for at sikre, at ingen risikerer at 
gå fra hus og hjem, hvis det skulle vise sig, at sparekassen ikke er i 
stand til at betale garanterne deres penge tilbage.
Et garantbevis koster 1000 kr. og købes og sælges til kurs 100. 
Repræsentantskabet fastsætter hvert år den årlige rente.
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Villy Sørensen, daværende 
direktør i Dronninglund Sparekasse
Jan Skov, direktør i 
Sparekassen Vendsyssel.
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Når Sparekassen Vendsyssel er vokset fra at være et mindre 
lokalt pengeinstitut til nu landets 10. største med afdelinger 
spredt ud over et stort område i hele den nordlige del af Jylland 
fra Mariager og Skive i syd til Skagen i nord samt afdelinger i 
København, er det afgørende at sikre de grundlæggende værdier 
som blandt andet lokal forankring og tilstedeværelse.
I Sparekassen Vendsyssel valgte vi i 2017 at dele organisationen 
op i ni regioner. I virkeligheden ni lokale sparekasser med hver 
deres regionsdirektør samt ledere af de lokale afdelinger. På den 
måde sikrer vi den lokale tilstedeværelse. Vi sikrer, at det DNA og 
de værdier, som sparekassens fundament er bygget op på, også er 
til stede i alle hjørner af organisationen. Endelig sikrer vi også den 
værdifulde faglige sparring medarbejderne imellem. Høj faglig-
hed baseret på løbende udvikling af kompetencerne er naturligvis 
en stor fordel for vores kunder, fordi de kan være sikre på, at vores 
medarbejderne altid er ajour med den nyeste viden, påpeger 
direktør Jan Skov, der sammen med administrerende direktør 
Vagn Hansen udgør Sparekassen Vendsyssels direktion.
For sparekassen er det afgørende, at kunderne møder lokale 
medarbejdere, der er en del af det samfund, som kunderne bor i.
- Efterhånden som sparekassen har fået afdelinger mange steder 
i landet, også udenfor Vendsyssel, så kan vi konstatere, at folk 
er forskellige, selv om vi er danskere, selv om vi er jyder. Kunder 
i Thyholm efterspørger ikke præcis det samme som kunder i 
Hobro. Derfor er det vigtigt, at vores afdelinger er tilpasset de 

NI LOKALE SPAREKASSER
lokale kunders behov og forventninger til os som deres penge-
institut. På den måde behandler vi alle ens ved at behandle dem 
forskelligt. Samtidig med at vi sikrer, at sparekassens grundlæg-
gende værdier altid er en del af fundamentet lokalt, understreger 
Jan Skov.
Regionerne er delt op i to store afdelinger, nemlig en afdeling for 
privatkunder og en for erhvervskunder. Desuden vil der i regionen 
typisk være et antal specialister i for eksempel forsikring, pension, 
investering og andet.
- Men ellers vil rådgiverne aftale møder med vores specialister, 
som har udgangspunkt i hovedafdelingen i Vrå, hvorfra de 
servicerer alle vores afdelinger. Det betyder, at en del af deres 
arbejdstid foregår på landevejen på vej til møder med kunder i 
afdelingerne. Så uanset, hvor kunden bor, kan han eller hun være 
sikker på hele tiden at have den bedste og mest kvalificerede 
rådgivning til rådighed, fastslår Jan Skov.
I hovedafdelingen er foruden direktionen og en stor privatkun-
deafdeling samlet en lang række stabsfunktioner, der sikrer, 
at Sparekassen Vendsyssel naturligvis til enhver tid lever op til 
gældende lovgivning og regler. Desuden har HR-afdelingen, 
marketing, compliance og flere andre interne afdelinger adresse i 
Vrå.



FREDERIKSHAVN
Skagen, Frederikshavn, Sæby, Byrum

HJØRRING
Hirtshals, Hjørring, Sindal, Lønstrup, Vrå og Tårs 

BRØNDERSLEV
Brønderslev, Jerslev, Klokkerholm, Hjallerup og Dronninglund

AALBORG
Aalborg Vest,  Aalborg Centrum,  Aalborg Syd, Vester Hassing, Ulsted og Hals

JAMMERBUGT
Fjerritslev, Brovst, Aabybro, Pandrup og Saltum

SKIVE
Lem, Nykøbing Mors, Skive, Viborg og Vinderup.

VEST
Bedsted, Snedsted, Hvidbjerg, Lemvig og Struer

MARIAGERFJORD
Hobro, Hadsund og Mariager

KØBENHAVN
Rådhuspladsen og Gammel Strand

REGIONER:
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Region Frederikshavn
Skagen, Frederikshavn, 
Sæby og Læsø

Region Hjørring
Hirtshals, Hjørring, Sindal, 
Lønstrup, Vrå og Tårs

Region Jammerbugt
Fjerritslev, Brovst, Aabybro,
Pandrup og Saltum

Region Vest
Bedsted, Snedsted, 
Hvidbjerg, Lemvig og Struer

Region Skive
Lem, Nykøbing Mors, 
Skive, Viborg og Vinderup

Region København
Rådhuspladsen, 
Gl. Strand

Region Brønderslev
Brønderslev, Jerslev, Klokkerholm, 
Hjallerup og Dronninglund

Region Aalborg
Aalborg Vest, Aalborg C, 
Aalborg Syd, Vester Hassing, 
Ulsted og Hals

Region Mariagerfjord
Hobro, Hadsund og Mariager



John Berg, sparekassebetjent
50 år i sparekassen
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50 ÅR PÅ EN UTROLIG ARBEJDSPLADS
Den 15. juli 1971 trådte en stor knægt fra Mosbjerg ind ad døren 
i Vrå Sparekasse. Han var 17 år og skulle begynde som elev. Og 
næsten 50 år senere er han der stadig.
- Jeg har altid glædet mig til at komme på arbejde, og de dage, 
hvor jeg har været træt af at skulle på arbejde, kan tælles på én 
hånd, siger John Berg med overbevisning i stemmen.
- Jeg interesserede mig for tal, så da sparekassen søgte en elev, 
var det lidt oplagt at søge her. Jeg var nok også lidt inspireret 
af, at min storebror havde fået et tilsvarende job i daværende 
Frederikshavn Bank. Jeg havde aldrig været i Vrå før, og jeg var 
dybt imponeret. Sikke en stor by, smiler han.
Da John Berg kom i lære, var elevtiden tre år, hvis eleven var fyldt 
18 år. For elever under 18 år var elevtiden fire år. John Berg fyldte 
18 år nogle måneder senere, så han brugte fire år som elev.

- Dengang udfyldte vi alle jobfunktioner i sparekassen, så det var 
meget spændende og lærerigt. Efterhånden fik jeg mig sneget lidt 
ind på et bijob, som jeg var meget interesseret i. Jeg kom nemlig 
til at arbejde med edb. I juni 1971 havde man flyttet indlån over 
på edb, og da vi efterhånden fik edb-maskiner, blev mit arbejde at 
skifte moduler på de maskiner, som ikke fungerede.
- I begyndelsen af 1990’erne ville sparekassernes edb-central, 
SDC, udvikle et helt nyt kontosystem. Jeg fik chancen for at være 
med til at teste systemet og pege på fejl og muligheder for for-
bedringer. Det var vildt spændende, så da Vrå Sparekasse i midten 

af 1990’erne etablerede egen IT-afdeling, blev jeg naturligt en del 
af den. 

- På et tidspunkt følte jeg, at det var tid at prøve noget andet. 
Udviklingen indenfor IT går rigtigt hurtigt, og jeg blev ældre, så 
for ikke at risikere, at udviklingen voksede mig over hovedet, 
ville jeg på sigt gerne prøve kræfter med nye opgaver. Jeg har 
altid været glad for at køre bil, så til en medarbejdersamtale i 
2013 fortalte jeg, at jeg gerne ville være betjent i mine sidste år i 
sparekassen. Jeg tænkte, at der nok ville gå nogle år, før det blev 
virkelighed, men allerede efter et par måneder blev stillingen 
ledig, og jeg fik tilbuddet.

- Vi er to betjente i sparekassen, og vi skifter jobfunktion hver 
uge. Denne ene uge er det min kollega, der kører på landevejen til 
afdelingerne med varer og intern post. Den næste uge er det mig, 
der kører, og ham der pakker bilen til mig.
- Sparekassen Vendsyssel er en utrolig arbejdsplads. Her er stor 
handlefrihed indenfor nogle givne rammer, og stor selvstændig-
hed hvis man selv vil. Her er højt til loftet og vidt til væggene, 
understreger John Berg, der endnu ikke har sat dato på, hvornår 
han går ud ad døren i sparekassen igen.



Svend Westergaard, formand 
Sparekassen Vendsyssel Fond
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FONDE MED TIL AT STØTTE LOKALT
- Da Jelstrup-Lyngby Sparekasse og Vrå Sparekasse i 2001 slutte-
de sig sammen og dannede Sparekassen Vendsyssel, blev der ikke 
oprettet en fond. Her var der tale om en ligeværdig sammenlæg-
ning, og hvis den nye, store sparekasse skulle vækste og på sigt 
være et fremtidigt samlingspunkt for yderligere sammenlægnin-
ger, så var det nødvendigt at bruge ressourcerne på vækst og ikke 
på at etablere en fond.
Sådan fortæller Svend Westergaard, der blev Sparekassen 
Vendsyssels første bestyrelsesformand og dermed har været med 
til at oprette næsten alle de fonde, der er etableret som følge af 
sammenlægningerne efterfølgende.
I de fleste tilfælde er egenkapitalen hos den sparekasse, som 
bliver en del af Sparekassen Vendsyssel, blevet placeret i en fond, 
hvor midlerne efterfølgende konverteres til garantbeviser og der-
med bliver en del af sparekassens fundament. Herefter uddeles 
afkastet til lokale almennyttige projekter.

- Etablering af fondene har været et tilbud fra Sparekassen 
Vendsyssel og et resultat af forhandlingerne. På den måde har vi 
sikret, at det lokale pengeinstituts opsparede egenkapital fortsat 
er til gavn for lokalområdet, påpeger Svend Westergaard.
- Synlighed, nærvær og lokal forankring har altid været en del af 
vores værdigrundlag, så rigtig mange lokale projekter og initiati-
ver har igennem årene nydt godt af sparekassens velvilje. Og gør 
det stadig. Gennem fondene har vi været med til at støtte lokale 

projekter med så mange midler, som de lokale sparekasser ikke 
ville have haft mulighed for, understreger Svend Westergaard, der 
i dag er formand for Sparekassen Vendsyssels Fond.
- Fonden blev oprettet i 2017, og formålet er at yde støtte til 
almennyttige eller velgørende formål i Sparekassen Vendsyssels 
virkeområde, bl.a. i de områder hvor der ikke er etableret en fond 
som følge af sammenlægninger. Sparekassen Vendsyssels Fond 
tilføres hver af de følgende fem år 25 mio. kr., således at grundka-
pitalen sluttelig bliver på 125 mio. kr. 



Bo Bojer, regionsdirektør, 
Aalborg  og Julian Jakobsen.
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EN SPÆNDENDE KONSTELLATION
Lokal forankring, tilstedeværelse og nærvær er nogle af de 
værdier, der ligger dybt i Sparekassen Vendsyssels DNA. Derfor 
understøtter sparekassen også hvert år en bred palet af lokale 
foreninger og projekter med et anseeligt millionbeløb i form af 
sponsorater. Lige fra et sæt trøjer til drengene på U8-holdet til 
Hjørring Revyen.
Ishockeyklubben Aalborg Pirates er en af dem, der nyder godt 
af sparekassens opmærksomhed. Her har sparekassen i flere 
år været sponsor både for holdene i ungdomsrækkerne og for 
eliteholdet i Metal Ligaen.
Regionsdirektør i Aalborg, Bo Bojer, er selv interesseret i ishockey, 
og da chancen for at hente landsholdsspiller Julian Jakobsen 
tilbage til Aalborg efter et udlandsophold i Hamborg opstod i 
2016, blev der skabt en usædvanlig konstellation. Julian Jakobsen 
fik nemlig mulighed for at få en uddannelse igennem ansættelse 
i sparekassen, og samtidig fik Aalborg Pirates tilknyttet en spiller 
på højt internationalt niveau.
- Jeg tror, at otte ud af ti virksomheder indenfor vores branche 
ville havde sagt nej til den konstellation, for problemer kunne der 
være masser af, men vi valgte at se alt det positive ved at tilknyt-
te Julian til sparekassen. Man skal være rimeligt fleksibel som 
arbejdsgiver og have forståelse for, at en idrætsudøver på eliteni-
veau har brug for restitution, så hans tilstedeværelse varierer fra 
uge til uge. Jeg kendte Julian i forvejen, og jeg ved, at han er en 
god fyr, for det er vigtigt, at vi er sikre på, at han repræsenterer de 

samme værdier, vi har i Sparekassen Vendsyssel. 
- De første to år, han var ansat, skulle han passe sit arbejde hos 
os. Han skulle passe sin uddannelse. Han skulle passe sin træning 
i Aalborg Pirates og på landsholdet, og han skulle passe sin 
familie, så det krævede virkelig fleksibilitet fra alle sider.
- Før Aalborg Pirates vandt det danske mesterskab i 2018, sagde 
jeg eksempelvis til Julian, at nu behøvede han ikke at komme i 
sparekassen de næste seks uger, for jeg vidste, hvor meget det 
ville kræve af ham at være fuldt fokuseret på træning og kampe i 
den periode. Jeg vidste jo også, at så ville han indhente de timer 
på et andet tidspunkt, siger Bo Bojer og tilføjer, at sparekassen 
benytter de tætte relationer til Aalborg Pirates til med jævne 
mellemrum at invitere til kundearrangementer ved isarenaen i 
Gigantium.

- Jeg fik en glimrende mulighed for at få en uddannelse ved siden 
af ishockeyen, siger 33-årige Julian Jakobsen, der har spillet 
professionel ishockey, siden han var 20 – heraf syv år i Tyskland.
- Da min tyske klub lukkede fra den ene dag til den anden, var 
jeg så heldig, at Sparekassen Vendsyssel sammen med Aalborg 
Pirates ville være med til at give mig en håndsrækning. Det er 
jeg super glad for, også set i forhold til når jeg ikke længere skal 
spille ishockey, påpeger Julian Jakobsen, der endnu ikke fungerer 
som kunderådgiver, alene på grund af det meget svingende antal 
timer han er til stede i sparekassens afdeling i Vestbyen.



Oliver Lynge Rydahl har det ikke fra fremmede. Begge hans foræl-
dre har arbejdet i pengeverdenen, og da hans egne interesser går 
i retning af økonomi og tal, så lå det lige til højrebenet at søge en 
fremtid i et pengeinstitut.
- Jeg havde hørt, at Sparekassen Vendsyssel søgte elever, men 
da jeg søgte, blev der desværre ikke plads til mig. Det gjorde der 
så heldigvis anden gang, og sparekassen har til fulde levet op til 
mine forventninger, fortæller Oliver, der stammer fra Frejlev, men 
som nu bor i Aalborg sammen med kæreste og hund.
- Jeg begyndte som finanselev i 2020, og det første halve år 
har jeg arbejdet som kundemedarbejder i supportafdelingen i 
Mariager. Nu er jeg flyttet til afdelingen i Hobro.

- Uddannelsen som finanselev varer to år, hvor jeg både skal 
arbejde i sparekassen, følge en mentor og gå i skole. Jeg har altid 
haft det bedst med learning by doing, så det passer mig godt, at 
jeg ikke skal sidde på skolebænken i længere tid for så at komme 
ud i virksomheden. Her begynder jeg at arbejde med det samme, 
og det tiltaler mig meget.
- Jeg oplever Sparekassen Vendsyssel som en rummelig arbejds-
plads, hvor der er højt til loftet, og hvor der er gode muligheder 
for at gøre karriere. Jeg synes, at her er masser af arbejdsglæde, 
et godt arbejdsmiljø, og man hjælper gerne hinanden. Vi er 
ordentlige overfor hinanden og overfor kunderne. Alt det som 
også matcher mine egne værdier, påpeger Oliver, som ser frem til 

at få lov til at udvikle sig og opleve fremskridt i sin karriere.
Næste skridt for 22-årige Oliver er at afslutte uddannelsen og 
med tiden blive privatrådgiver.

Oliver Lynge Rydahl, 
finanselev i sparekassen.
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RUMMELIGT OG HØJT TIL LOFTET



Allerede da flammerne fortærede Vrå Hallen natten mellem den 
13. og 14. maj 2006, besluttede bestyrelsen, at hallen ikke skulle 
genopføres i sin oprindelige skikkelse. Visionerne rakte til meget 
mere, og Sparekassen Vendsyssel var med helt fra begyndelsen.
- Beskeden var: ”I går bare i gang.” Og det var også sparekassen, 
der var med til at løse den sidste økonomiske knude, som vi 
havde. Hvis sparekassen ikke havde været med inde over, så var 
den udfordring i hvert fald ikke blevet løst på en sådan måde, at 
der var råd til noget ekstra. Sparekassen har altid villet os, fastslår 
bestyrelsesformand Torben Fisker.
- Opbakningen fra sparekassen gav jo en ro for en frivillig besty-
relse og tre ansatte til at få projektet op at stå. Hvis sparekassen 
blev løbende informeret, havde vi opbakning til vores idéer. Vi 
havde naturligvis ikke frie hænder, men det, vi gerne ville, bakke-
de sparekassen os op i, fortæller centerdirektør Alex Rasmussen, 
der sender en stor ros til sparekassens administrerende direktør 
Vagn Hansen.
- Når vi møder så stor en tillid hos Vagn Hansen – og i sidste ende 
naturligvis sparekassens bestyrelse - så er der naturligvis også 
store forventninger til, at de aftaler vi træffer, de mål vi sætter os, 
og de beløb, som vi bliver enige om, også bliver overholdt.
- Ordholdenhed har i det hele taget været et fælles træk fra 
begge sider. Når vi har spurgt om et beløb, har vi naturligvis ikke 
efterfølgende bedt om det dobbelte. De rammer, der er stukket 
ud, og som vi har arbejdet efter, er også dem, der er blevet 

overholdt, supplerer Torben Fisker, der understreger, at ICV aldrig 
har betragtet Sparekassen Vendsyssel som en rig onkel, der trådte 
frelsende til.
- Vi har hele tiden haft et konstruktivt gensidigt samarbejde for 
at få det hele til at fungere, fastslår han.

Sparekassens og lokalpolitikernes velvilje i det nye Hjørring Byråd 
betød, at bestyrelsens vision om at opføre et center, der på alle 
måder var større og rakte langt ud over bygrænsen, kunne blive 
til virkelighed. Navnet Vrå Hallen sendte et tydeligt signal om 
et meget lokalt sted, hvor der kunne dyrkes indendørs sport og 
holdes mindre lokale møder. Bestyrelsens visioner var meget 
større. I stedet for halvanden hal på 3200 kvm var ønsket to 
haller og lokaler til store møder og konferencer med mulighed for 
bespisning tilberedt af professionelle medarbejdere. Et center på 
i alt 5600 kvm.
Navnet Vrå Hallen ville derfor langt fra være dækkende, og da 
hele landsdelen umiddelbart var målgruppen, kom centret til at 
hedde Idrætscenter Vendsyssel.

Den solide opbakning fra sparekassen og politikerne i byrådet 
var årsag til, at det allerede fire år senere var muligt at opføre 
konferencelokale og 14 værelser.
- Vi var midt i finanskrisen, hvor ingen kunne låne penge. Vi 
hentede lånetilbud fra Nykredit og Sparekassen Vendsyssel på 

 , centerdirektør, ICV Torben Fisker, bestyrelsesformand og 
Alex Rasmussen, centerdirektør, ICV
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lån på 15 mio. kr. Nykredit var overraskende marginalt billigere, 
og da vores vedtægter siger, at vi altid skal spørge to långivere og 
tage imod det billigste tilbud, så sagde vi ja tak til tilbuddet fra 
Nykredit, fortæller Alex Rasmussen.
- Da vi få år senere gerne ville i gang igen med yderligere 18 
værelser, fysioterapi, udvidet køkken, Hal 3 med springcenter, ny 
anden kunstgræsbane og faciliteter til fodboldklubben Vendsyssel 
FF, var vi ude i et endnu større sats. Her var LR Kredit, Nykredit 
og sparekassen på banen. Vi fik stor ros fra alle sider for vores 
måde at drive centret på, og det var de helt bitte små marginaler, 
der skilte tilbuddene fra hinanden. Sparekassen gav os et rigtigt 
attraktivt tilbud, som vi sagde ja tak til, og vi aftalte samtidig at 
indfri lånet fra Nykredit og herefter samle hele vores engagement 
i Sparekassen Vendsyssel. Den aftale er vi særdeles tilfredse med, 
fastslår Torben Fisker og Alex Rasmussen.

- Modvinden kom med coronaen, og så var det jo rart for os, at 
vi kunne banke på døren hos Sparekassen Vendsyssel og straks 
mærke opbakningen. Coronaen har selvfølgelig været en udfor-

dring i form af mange aflyste møder og konferencer samt træ-
ningslejre, men vi har været i stand til at investere i optimering 
af centret midt i modvinden, så vi har været godt forberedt til at 
komme sikkert videre.
- Vi oplever omvendt også, at ICV er et aktiv for Sparekassen 
Vendsyssel, fordi det har vist sig, at vi i høj grad har været med til 
at understøtte byens positive udvikling, mener Torben Fisker.
- Vi tør godt sige, at uden ICV havde vi aldrig fået placeret en 
skole med børnehus til i alt 180 mio. kr. ved siden af. Og da den 
plan var vedtaget, var der flere andre brikker i byens udvikling, der 
også faldt på plads, tilføjer Alex Rasmussen.

ICV har været flittige på byggemarkedet, og hvis det står til den 
driftige og innovative bestyrelse og centerdirektøren, er den 
sidste mursten ikke lagt på centret. Hverken Torben Fisker eller 
Alex Rasmussen lægger skjul på, at de drømmer om en svømme-
hal som en del af centret. En svømmehal, som vil være med til at 
trække endnu flere træningslejre til centret, men som selvfølgelig 
også vil være endnu et stort aktiv for Vrå.

Idrætscenter Vendsyssel i Vrå.

Torben Fisker, Thomas Houen,
Alex Rasmussen og Lars Have
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Hans Henrik Sørensen er en af de ”gamle” medarbejdere i 
Sparekassen Vendsyssel. Han blev ansat i daværende Jelstrup-
Lyngby Sparekasse den 1. juli 1984 og fortsatte som en del af 
medarbejderstaben i den nye Sparekassen Vendsyssel, hvor han 
udover at være privatkunderådgiver i afdelingen i Lønstrup også 
er fællestillidsmand for de omkring 700 ansatte i sparekassen.
I Sparekassen Vendsyssel er der otte tillidsmænd, som er placeret 
i de enkelte regioner. 
- I 1994 tog jeg tillidsmandsuddannelsen og blev tillidsmand 
for de cirka 35 medarbejdere i Jelstrup-Lyngby Sparekasse. Efter 
fusionen i 2001 fortsatte jeg som tillidsmand og blev siden valgt 
som fællestillidsmand, fortæller Hans Henrik Sørensen.

- Sparekassen Vendsyssel er en virksomhed med vide rammer. 
Der er selvfølgelig nogle regler og vilkår, som gælder for alle, men 
ellers har vi som medarbejdere god mulighed for at præge vores 
hverdag. Vi oplever stor frihed i det daglige, men selvfølgelig 
under ansvar, påpeger han.
- Her er plads til den enkelte til at gøre karriere. Også hvis inte-
ressen en dag går i en ny retning, er der gode muligheder. Vores 
HR-afdeling er supergode til at tage hånd om den enkelte og gør 
meget for at imødekomme individuelle ønsker. Også her har vi en 
utrolig god og rummelig arbejdsplads, hvor der er mulighed for at 
prøve sig af. Jeg har selv været så heldig at få lov til at prøve rig-
tigt meget i sparekassen, især i mit job som privatkunderådgiver. 

- Som virksomhed skal vi selvfølgelig tjene penge, og der er 
plads til lidt godt købmandsskab, men det er afgørende, at vi 
behandler kunderne ordentligt og træffer afgørelser med afsæt i 
ordentlighed og sund fornuft, for vi skal også kunne se kunderne 
i øjnene i morgen, når vi møder dem ude i byen, fastslår Hans 
Henrik Sørensen. der også udenfor arbejdstiden altid har haft et 
ønske om at være aktiv og gerne vil blande sig i lokalsamfundet. 
Han er oprindeligt født på Sejlstrup Mark, og her bor han stadig. 
Han deltager gerne, når der kaldes til samling i Hundelev, og han 
havde sæde i kommunalbestyrelsen for Venstre i daværende 
Løkken-Vrå Kommune i de sidste tre perioder inden kommune-
sammenlægningen i 2007.
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FÆLLESTILLIDSMAND FOR 700 KOLLEGER

Hans Henrik Toft Sørensen, 
fællestillidsmand i sparekassen



Hvis Sparekassen Vendsyssel ikke havde troet på en fremtid for 
Vrå Højskole og forlænget kreditperioden, havde Vrå ikke haft en 
højskole i dag. Så enkelt er det. Og det er der ingen, der bestrider.
- Da vi tiltrådte som forstanderpar ved årsskiftet 2007, havde 
højskolen præsteret røde tal på bundlinjen gennem de foregåen-
de 16-17 år, og med bare syv tilmeldte elever til det forestående 
semester var vi reelt truet af lukning. Sparekassen var med inde 
over vores ansættelse og troede på os, så vi fik to år til at præ-
stere et overskud, fortæller forstander Pia Schnoor, der sammen 
med sin mand, viceforstander Søren Ottzen, udgør højskolens 
ledelse.

- Sparekassen var endda så optaget af at beholde højskolen i 
Vrå, at den sponserede opholdet for otte elever i de to første 
semestre. Det var en god måde at investere i højskolen. Det var 
selvfølgelig ikke det store beløb, men det gav os rigtig meget 
aktivitet. Aftalen var, at vi skulle afrapportere hver måned til 
sparekassen, og efter to år kunne vi heldigvis fremvise et over-
skud på 20.000 kr.
- Den første tid var rigtig hård, for vi havde absolut ingen penge 
til at drive højskolen for, men da vi sagde ja tak til at stå i spidsen 
for en nødlidende højskole, troede vi selvfølgelig på, at vi kunne 
gøre en forskel. Jeg var ansat i daværende Nordjyllands Amt og 
skulle ved kommunalreformen til at være skrivebordsgeneral, 
og det havde jeg ikke lyst til, og Søren havde sit gode job som 

underviser på VUC, så det beholdt han det første halve år, så vi 
var sikre på at have i hvert fald én indkomst, siger Pia Schnoor.
- Det sjove var, at tre måneder inden opslaget kom op, var vi en 
tur i Vrå. Jeg arbejdede både i Hjørring og Brønderslev, og så kørte 
vi til Vrå, for det kunne jo være, at det var lidt smartere at bo 
midt imellem de to byer i stedet for at bo i Pandrup. Vi parkerede 
ved stationen og så aldrig en sjæl. Der var syv butikker, og vi 
tænkte: ”Aldrig nogen sinde Vrå,” og vi kørte hurtigt igen, smiler 
Søren Ottzen. 

- I 2010 gik det så helt galt, for det viste sig, at vores elevboliger 
var meget utætte og absolut ikke sunde at opholde sig i. Vi fik 
sat nogle tanker i gang hos både Sparekassen Vendsyssel og hos 
Hjørring Kommune, så det endte med, at vi fik mulighed for at 
låne 17 mio. kr. med en kommunegaranti. Det har ingen andre 
højskoler opnået, fordi kommuner typisk ikke vil investere i 
højskoler, men Hjørring Kommune har været en fantastisk samar-
bejdspartner for os i alle årene, fastslår Pia Schnoor og Søren 
Ottzen.
To toetagers bygninger erstattede således i 2012 de tre gamle 
nedslidte bygninger fra 1972-1973. Bygningerne er indrettet 
med 16 senge på hver etage - i alt 64 senge i de to bygninger, og 
nybyggeriet betød en udvidelse på 22 senge.

- Da vi tiltrådte, opdagede vi, at højskolen, selv om den har 

De to sengebygninger fra 2012, 
med  i alt 64 senge
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ligget i Vrå siden 1890, i virkeligheden ikke var en særlig stor 
del af byen. Det har været en hård kamp for at få en plads i 
Vrå-borgernes bevidsthed. Vi begyndte med fællesspisning hver 
anden onsdag aften i 2009, og her har der været fyldt i spisesalen 
hver gang. Vi prøver at være meget åbne og invitere folk indenfor. 
Vi har holdt koncerter, sankthans og meget andet. Vi har fået et 
godt køkken, og det betyder rigtigt meget i forhold til for eksem-
pel at holde fester på højskolen. Da vi for første gang afviklede 
bæredygtighedsfestival i 2020, dukkede mange af dem op, som 
plejer at komme til fællesspisning. 

Eleverne kommer fra hele landet - inklusive Grønland i kraft af et 
godt samarbejde med de grønlandske erhvervsskoler - samt rigtig 
mange fra udlandet. Skolen har et tæt samarbejde med forskelli-
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ge udvekslingsorganisationer, der sender elever til Vrå fra specielt 
Sydamerika, Japan, Kina og Afrika.
- I mange sammenhænge har Limfjorden været bredere end 
Atlanterhavet, men da coronaen ramte Danmark, fik vi pludselig 
mange elever fra Sjælland, og i det hele taget havde vi i 2020 for 
første gang færrest elever fra Nordjylland, siger viceforstanderen.
- Siden 2015 har Vrå Højskole haft fuldt hus. Det vil sige omkring 
100 elever og ca. 800 ugekursister om sommeren. Vi mangler 
plads alle vegne, og vi ser muligheder for at udvide ved at over-
tage nogle af de nyeste bygninger på Vrå Skole, når den flytter, 
forklarer Pia Schnoor og Søren Ottzen, der bor i forstanderboligen 
og altid er tæt på.

¬- Men vi holder fri juleaften og 1. juledag, smiler de.

Pia Schnoor og Søren Ottzen, 
udgør højskolens ledelse.



Sparekassen Vendsyssel har i jubilæumsåret 41 afdelinger fordelt 
i en lang række byer i landet. I de fleste tilfælde er sparekassen 
fortsat i de bygninger, der allerede var i brug til formålet. En del af 
dem er ikoniske og gemmer på en spændende historie.

Sparekassen Vendsyssels hovedsæde i Østergade ligger i den bygning, der i 1925 blev opført til Spare- og Laanekassen for Vraa. Her 
havde foruden sparekassen også kommunen til huse med kontor og mødelokale for sognerådet, lige som en lokal læge indrettede 
konsultation. Øverst var lejligheder til udlejning.
I takt med sparekassens positive udvikling er bygningen udvidet og ombygget adskillige gange. Aktuelt har op mod 150 medarbejdere 
deres daglige arbejdsplads i Vrå. Det har betydet, at sparekassen nu har udvidet den markante bygning midt i Vrå med hele 900 kvm. 
Bygningen har fået et helt nyt indgangsparti, og med byggeriet sætter Sparekassen Vendsyssel endnu en tyk streg under forholdet til 
hjembyen Vrå.

Vrå
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Struer
Sparekassen Vendsyssel flyttede ind i endnu et posthus, da sparekassen i 2018 overtog en lille håndfuld afdelinger af Den Jyske 
Sparekasse. Bygningen i Fiskergade i Struer blev opført i 1953 som byens nye posthus, tegnet af kongelig bygningsinspektør Ejnar 
Packness. Foruden postvæsnet havde også politiet og retten til huse i bygningen, der i 1978-1979 blev bygget om. Politiet flyttede ved 
samme lejlighed ud. 
Som led i rationaliseringer i PostNord blev Struer Posthus nedlagt med udgangen af januar 2018.

Aalborg
Placeringen i Aalborg kan vel ikke være mere velvalgt med Aalborgs domkirke Budolfi som nærmeste nabo. Den ikoniske bygning er 
opført i nationalromantisk stil af arkitekt og kongelig bygningsinspektør Hack Kampmann i perioden fra 1908-1910. Bygningen er kendt 
som det gamle posthus og blev benyttet af Aalborg Post og Telegraf indtil 2013. 
I murværkets øverste del er en række små, tilmurede huller, som tidligere gav adgang til et dueslag for Danmarks eneste statsansatte 
brevduer. Bygningen blev fredet i 1988, og Sparekassen Vendsyssel flyttede ind i 2014
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Hjørring 
Kun få bygninger i Hjørring kan matche Sparekassen Vendsyssels domicil i skønhed. Bygningen i Brinck Seidelinsgade er opført i 1926 
som Centralbibliotek for Hjørring Amt, efter tegninger af den lokale arkitekt Jens Jacobsen. I 1936 malede kunstneren Niels Larsen 
Stevns seks fresker, som stadig kan ses i bygningens store sydvendte lokale til venstre for hovedindgangen. De fortæller bl.a. om den 
lokale Skipper Clement og bondeoprøret. Bygningen fungerede fra 1972-2003 som kunstmuseum, indtil museet flyttede til Bechs 
Klædefabrik, og Sparekassen Vendsyssel overtog bygningen.

Skagen
I 2004 flyttede Sparekassen Vendsyssel ind i Skagens tidligere posthus på Sct. Laurentiivej 39. Bygningen blev opført for frøkenerne 
Anne og Vilhelmine Holst i 1910 af arkitekt Ulrik Plesner og skiller sig overraskende ud ved at være bygget i en smuk historicistisk gotik, 
hvor murværket er i munkeforbandt for at understrege den gamle stilart. 
Posthuset blev i 1929 udvidet ved kongelig bygningsinspektør, arkitekt Ejnar Packness og i 1939, 1945 og 1953 ved Post- og 
Telegrafvæsenets Tekniske Tjeneste.
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Per Albæk

Steffen Dahl

Morten Pilegaard

Mogens Nedergaard

Helle S. Sørensen

Henrik Steen Lisbeth Mark

Birte Dyrberg

Jens Rasmussen Bo Bojer

Inge Møller Ernst

Martin Valbirk Søren V. Sørensen
Ole S. Bak

FØR, NU OG FREMTIDEN
Da en håndfuld mænd mødtes en kold aften i februar 1871, 
kunne de ikke vide, at det fundament, som de den aften lagde 
grunden til, også ville være holdbart og solidt 150 år senere. 
De værdier, som de hver især kom med i frakkelommen, var 
de byggeklodser, som sparekassen blev opført med, og som 
stadig udgør vores fundament i dag.

Ordentlighed, sund fornuft og nærhed er nogle af de værdier, 
der stadig er med til at udgøre sparekassens grundlag.
Ordentlighed overfor vores kunder og vores medarbejdere. 
Sund fornuft i de forretninger, vi laver med kunderne uden 
altid at skele til, om kunden og engagementet nu passer ind i 
en bestemt kasse. Og nærhed og lokal tilstedeværelse som er 
med til at skabe opbakning og udvikling lokalt.
Værdierne kombineret med en sund forretningssans og en 
dygtig ledelse betyder, at Sparekassen Vendsyssel i dag er 
Danmarks 10. største pengeinstitut. 

Samtidig holder vi i sparekassen fast i, at vi fortsat skal være 
garantsparekasse. Dermed fastholder vi en demokratisk 
virksomhedsstruktur, hvor ingen garanter, uanset hvor mange 
garantbeviser de har, kan have en afgørende indflydelse på 
sparekassens drift. Vi skal derfor ikke generere et overskud til 
glæde for en kreds af aktionærer. Som garantsparekasse skal 
vi drive sparekassen til glæde for alle vores garanter.

Vores kunder og garanter bakker solidt op om sparekassen. Til 
gengæld bakker vi i kraft af vores fonde op om den lokale udvik-
ling. Derfor er vi sikre på, at Sparekassen Vendsyssel fortsat går 
en lys fremtid i møde, og vi ser frem til, at sparekassen kan fejre 
sit 175-års jubilæum.

BESTYRELSEN I SPAREKASSEN VENDSYSSEL




